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ـْ   َؿؾِِؽ اـَعِظ ـَؽْتُح ا

 ِة اـِعْؾِؿ َطِظْ ـبصحة َحِديِث َباِب َمديـَ 

 تلـقػ احلاؽظ 

يؼ اـُغؿَ  دِّ د بـ اـصِّ  اري احَلَسـِلـأمحد بـ حمؿَّ

 هـ0831ؿتقذم سـة ـاـ

 

 رشف بخدمتف:

 بـ حامد بـ حمؿد بـ شفاب اـديـاـدؿتقر.طؾقي 

 سقئقنؿشارك دم احلديث اـػيػ وطؾقمف بجامعة ـاألستاذ اـ
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 (. ٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤مـٜمـ٤م ُمديـأٟم ل قمـ طمدي٨م )ـثـزء طمديـضم:  ؿقضقعـاـ       

 -٦م اًمٕمٚمؿ قمكمـومـتح اًمـٛمٚمؽ اًمٕمكم سمـّمح٦م طمـديـ٨م سمـ٤مب ُمديـٜم: قان ــاـعـ

 - هـ(٤1381مري)ت ـٛمـالُمــ٦م أطمـٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمُ احل٤مومظ اًمٕم :  ادمـػ

 اًمديـ. حٛمد سمـ ؿمٝم٤مبـ٤مُمد سمـ ُمـقي سمـ طمٚمَ قمَ يمتـقر/داًم:  رشف بخدمتف
 صٗمح٦م. (317:  )طدد اـصػحات  24  “ 17:  حجؿ اـؽتاب

 

 حؼقق اـطبع حمػقضة

 سم٢مذن ظمٓمل صقرة إٓا  ُيٛمٜمع شمّمقير اًمٙمت٤مب أو ٟم٘مٚمف سم٠مي  

 (+2636680320420جقال )

EM:dralwibinshehab@gmail.com 
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 ادطؾع مـ اـؼرآن اـؽريؿ

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  : ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 چڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ

 {اًمِمقرىؾمقرة }  
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 : ؿطؾع مـ اـسـة اـػيػةـاـ

ؾـال  : ٤م ىمـ٤ملـ قمٜمٝمٛمـقمـ اًمـؼماء سمــ قمـ٤مزب رل اه  

مــخاصًبا ـعـظ بــ أ   سـؾؿآـف وصذ اهلل طؾقف و رسقل اهلل

 أكت مـل وأكا مـؽ- صاـب :

 ذم صحٞمحف أظمرضمف اًمٌخ٤مري

                                                                                                  [2552( سمرىمؿ ]2/961)                                                                               
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 ادطؾع اـشعري

 ٤مـــٜمـٛم١مُمٜمٞمـر اًمـٙمك أُمٞمـــــأٓ شمٌ ٤مــٜمــحؽ أؾمٕمديــ ويــأٓ ي٤م قمٞم

ك أمُّ يمٚمثــٌــشمُ   ٤مـــــٝم٤م وىمد رأت اًمٞم٘مٞمٜمــــرشمـسمٕمٌ فـــــــقم قمٚمٞمـــٙم 

ت قُمٞمـال ىمَ ـومَ  قاــــ٤مٟمؾ ًمٚمخقارج طمٞم٨ُم يمــأٓ ىمُ   ٤مـــــٞمٜمـ٤مُمتـقُن اًمِمـرا

ا أضمـ٤مس ـمُ ـر اًمٜمـخٞمـسم     ٤مــقٟمـٛمُ ـتُ ـر اًمّمٞم٤مم ومَجٕمْ ـل ؿمٝمـأوم  ٤مــٜمـٕمٞمـٛمـرًّ

ٚم     ٤مــــٛمٓم٤ميـر ُمـ ريم٥م اًمـٚمتؿ ظمٞمـىمت  ٤مـٜمـٞمـٗمــ ريم٥م اًمًـــٝم٤م وُمـوذًما

 ٤مـٞمٜمـئـٛمـواًم ٤مينٛمثـرأ اًمـــ ىمـــوُمَ  وُمـ ًمٌـس اًمٜمـٕم٤مل وُمـــ طمذاه٤م

 ٤مـٛمٞمٜمـقل رب اًمٕم٤مًمــــَوطِم٥مُّ رؾم     فــــرات ومٞمــخٞمـ٤مىم٥م اًمـومٙمؾُّ ُمٜم

 ٤مــٜمـ٤م وديـًٌـره٤م طمًـٞمـؽ ظمــ٠مٟمــسم     ٨ُم يم٤مٟم٧مـٌش طمٞمـًم٘مد قمٚمٛم٧م ىمري

 ٤مــٜمـريـ٤مفمـقق اًمٜمــوم درَ ــرأي٧م اًمٌ لمٍ ـطُمً أيب فَ ـٌَٚم٧م وضمـ٘مْ ـإذا اؾْمتَ 

 ٤مــٜمـقل اه ومٞمــقمم رؾمــرى ُمـــٟم رــٞمـخـٚمف سمـتـ٘مـؾ ُمـــ٤م ىمٌـٜما ـويم

 ٤مـٜمـٞمـِٕمَدا وإىمرسمـــٕمدل ذم اًمــوي فــ٤مب ومٞمــرشمــحؼ ٓ يـ٘مٞمؿ اًمـي

 ٤مــريٜمــجٌـٛمتـْؼ ُمـ اًمـٚمـخــومل يُ  فــديـ٤م ًمـًؿ قمٚمٛمـٙم٤مشمـس سمـــوًمٞم

 ٤مــٜمـٜمٞمــد ؾِم ـٚمـ٤مَر ذم سمـــــَٕم٤مٌم طَم ـٟمَ  ٤مـــًٚمٞمـ٘مدوا قمَ ـ٤مس إذ ومــيم٠منا اًمٜم

 إؾمقد اًمدؤزم وىمٞمؾ ٕم اهلٞمثؿ سمٜم٧م اًمٕمري٤من إسمٞم٤مت ُمٜمًقسم٦م ٕيب

 .(543-542اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )                               
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 : ؿد بـ حـبؾـاإلمام أح ؾال  

وآـف وسؾؿ مـ أصحاب رسقل اهلل صذ اهلل طؾقف  )ما جاء ألحد  

 بـ أ  صاـب ريض اهلل طـف(- ـعظ مـ اـػضائؾ ما جاء

 (8.002ؿستدرك طذ اـصحقحع )ـاـ

 [ بسـد صحقح2826برؾؿ ]                                                    
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 سمًؿ اه اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ؿعتـل باـؽتابـمؼدمة اـ

،  قمـغم ؾمـٞمد اعمرؾمـٚملم ، واًمّمـالة واًمًـالم رب اًمٕمـ٤معملم احلٛمد ه

، وصح٤مسمتف اًمذيـ ٟمٍموه  ، ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم اًمٜمٌٞملموظم٤مشمؿ 

 ، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ. ذم يمؾ طملم

 أُم٤م سمٕمد..

سمٕم٨م اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  سم٤مًمنميٕم٦م اًمًٛمح٤مء اًمتـل ومٚم٘مد 

ىمدُمقا ذم ؾمٌٞمؾ ديـٜمٝمؿ يمـؾ ،  ، وظمّمف اه سمّمح٤مسم٦م أضمالء شمٜم٤مؾم٥م يمؾ قمٍم

طمـ٥م  ، ٤منـ: آي٦م اإليٛم طمتك ىم٤مل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ومٞمٝمؿهم٤مٍل وٟمٗمٞمس 

وُمـ٤م ذًمـؽ إٓ عمـ٤م ىمـدُمقه ُمــ  (1)سمٖمـض إٟمّمـ٤مر ، وآيـ٦م اًمٜمٗمـ٤مق ، إٟمّم٤مر

 شمْمحٞم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمة هذا اًمديـ احلٜمٞمػ.

ُمـ أوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م إضمالء ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمـرم اه  وإنا 

واًمذي ومٚمؼ  : ذم صحٞمحف قمٜمف ىمقًمف، ومٚم٘مد روى ُمًٚمؿ  وضمٝمف ورل اه قمٜمف

                                                 

 .رل اه قمٜمف[ ُمـ رواي٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 74[ وُمًٚمؿ سمرىمؿ ]17صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ]( 1)
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أن ٓ  ؾمـٚمؿ  إزما آًمـف إٟمف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل إُمل صغم اه قمٚمٞمف و ، احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م

وًم٘مـد اؿمـتٝمرت ُمٜم٤مىمٌـف رل اه  (1)حيٌٜمل إٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمٜمل إٓ ُمٜمـ٤مومؼ

،  ز هب٤م قمـ همػمه ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م رل اه قمـٜمٝمؿقمٜمف، سمؾ وظمّم٤مئّمف اًمتل متٞما 

، وإن ُمــ  ه ظمّم٤مئص اإلُم٤مم قمكماًمٜم٤ًمئل يمت٤مسًم٤م ُمًت٘مال ؾمّما إلُم٤مم طمتك مجع ا

طمـدي٨م )أٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ وقمـكم  رل اه قمٜمفأؿمٝمر ظمّم٤مئص اإلُم٤مم قمكم 

احلـ٤مومظ أُمث٤مل اإلُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕمـلم ووًم٘مد صححف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمّمء  سم٤مهب٤م(

اسمــ احلـ٤مومظ وطمًـٜمف اًمًـٞمقـمل احل٤مومظ احل٤ميمؿ واإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي و

، وىمـ٤مل سمٕمْمـٝمؿ  آظمـرونو اًمٕمالئـلاحلـ٤مومظ اًمًـخ٤موي و٤مومظ واحلـطمجر 

: ، وم٤مٟمؼمى احل٤مومظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري  يم٤مسمـ اجلقزي واًمذهٌل سمقوٕمف

 .اًم٘مٞمؿ اعمٗمٞمد هبذا اًمٙمت٤مبواًمدوم٤مع قمٜمف ًمٙمِمػ اًمٖمٛم٦م قمـ هذا احلدي٨م 

، وًمـٞمس ًمـف  ـمٌٕمـ٦م ىمديٛمـ٦مم 1969وعم٤م يم٤من اًمٙمت٤مب ىمد ـمٌـع ؾمـٜم٦م 

، وشم٘مديٛمـف ًمٓمـالب  أطم٧ٌٌم ظمدُمـ٦م هـذا اًمٙمتـ٤مب ، وضمقد ذم اعمٙم٤مشم٥م اًمٞمقم

ظمّمقًص٤م أين رأي٧م احل٤مضم٦م ُم٤مؾمـ٦م عمثـؾ هـذا اًمٙمتـ٤مب:  ، ٦مٓئ٘ماًمٕمٚمؿ سمّمقرة 

يمثػًما ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ حيٙمٛمقن قمغم هذا احلدي٨م سم٤مًمقوع شمًٌٕمـ٤م ًممُمـ٤مم  ٕنا 

                                                 

 [.78( سمرىمؿ ]1/86صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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، ممـ٤م زادين (0)، سمؾ رأي٧م صمٜم٤مء اًمٕمٚمّمء قمغم هـذا اًمٙمتـ٤مب اًمذهٌل قمٚمٞمف رمح٦م اه

وهـذا  ، ، إذ ومْمؾ اإلُمـ٤مم قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ُمِمـٝمقر ؾ ظمدُمتفشمّمٛمٞمًّم قم

 ُمـ ظمّم٤مئّمف رل اه قمٜمف. واطمدةاحلدي٨م إٟمّم هق 

 طؿظ دم خدمة اـؽتاب:

ٛم١مًمػ اًمٙمتــ٤مب احلـ٤مومظ أمحــد سمـــ ـختٍمة ًمـــٛم٦م ُمــقمٛمٚمـ٧م شمرضمــ -1

 ٤مري.ـاًمّمديؼ اًمٖمٛم

 إمم اًمًقر ُمع ذيمر رىمؿ أي. قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م -2

 خمرضمٞمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م. أؿمٝمرقمزوت إطم٤مدي٨م إمم  -3

احلـدي٨م طمتـك يتْمـح ًمٚم٘مـ٤مري رىمٛم٧م سمٕمض اًمـرواة اًمـذيـ رووا  -4

 ًمٚمحدي٨م. ي٤مت، يمؿ قمدد روا اًمٙمريؿ

 شمرمج٧م ًمٌٕمض اًمرواة اًمقارد ذيمرهؿ طم٥ًم ُم٤م شمدقمق إًمٞمف احل٤مضم٦م. -5

 ، قمزوت اًمٜمّمـقص اًمتـل يٜم٘مٚمٝمـ٤م اعم١مًمـػ إمم أصـح٤مهب٤م ُمـ٤م أُمٙمــ -6

هٜمـ٤مك  . قمٚمـًّم سمـ٠منا طم٥ًم اعمراضمع اعمت٤مطم٦م زم أصمٜم٤مء ظمدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب

٤ًٌم مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م وٓ هل سم٤معمتداوًم٦م اًمٞمقم  ، مم٤م يزيد هذا اًمٙمت٤مب  يمت

                                                 

 (.62د اعمحدث قمٌداه سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري ذم ؾمٌٞمؾ اًمتقومٞمؼ )اٟمٔمر ُمثال ُم٤م يمتٌف اًمًٞم (1)
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 أمهٞم٦م يمقن اعم١مًمػ ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م.

 .قمٚم٘م٧م شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة طم٥ًم ُم٤م شمدقمق إًمٞمف احل٤مضم٦م -7

أوٗم٧م اًمّمالة قمغم أل قمٜمد ذيمر اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صـغم اه قمٚمٞمـف  -8

ٝمـ٤م، يمـّم أين أوـٞمػ ن سمٕمْمـٝم٤م ٓ ذيمـر ًمـمل ومٞمإوآًمف وؾمٚمؿ  طمٞم٨م 

صح٤مسم٦م رؾمقل اه صغم  عاًمؽمل قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٜمّمقص أدسًم٤م ُم

 اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ .

 أوٗم٧م ًمٚمٙمت٤مب ومٝم٤مرس قمغم اًمٜمحق أيت: -9

  إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م.ومٝمرس 

 .ومٝمرس سمٛمحتقي٤مت اًمٙمت٤مب 
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 ادمـػؿة ـترج

 اريـؿؿد بـ اـصديؼ اـغُ ـحاؽظ أحـاـ

ّمري، ُمـ ظمـػمة طمّٗمـ٤مظ احلـدي٨م ذم يٕمد احل٤مومظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖم

د قمٚمٛمفاًم٘مرن اًمراسمع قمنم، وًم٘مد ذيمر اًمٕمٚمّمء أنا اًمٕم٤مملِ  ٤م سمقضمقد شمالُمـذة  ، ُي١ميما إُما

أو سمٙمٚمـٞمٝمّم، ، شمدل قمغم ؾمٕم٦م قمٚمٛمـف وإـمالقمـف، ٗمٝم٤م ذًمؽ اًمٕم٤مملِ ًمف، أو سمٙمت٥م خيٚم  

س ذم اعمٖمــرب  وًم٘مـد مجــع اًمٖمـّمري رمحــف اه سمـلم اخلّمــٚمتلم ُمًٕمـ٤م، ومٚم٘مــد درا

أُمـ٤م قمــ آصمـ٤مره اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م اًمتـل ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمّمء اًمٕمٍمـ، ق، وشمالُمٞمذه واعمنم

،، وُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل ـمٌٕم٧م ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف، ومٝمل أؿمٝمر ُمـ أن شمُ ، َٝم٤مٗمَ ظمٚما  ٕمـرا

 : ويم٠مين سمف يًتِمٝمد سم٘مقل اًمِم٤مقمروُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؿمٝمد هب٤م اًم٘م٤ميص واًمداين، 

ــــــؿ ــــــدل   شمٚمٙم ــــــ٤م شم ــــــ٤مآصم٤مرٟم  قمٚمٞمٜم

ـــــــــــدٟم٤م   ـــــــــــ٤مٟمٔمروا سمٕم ـــــــــــ٤م وم  رإمم أصم

 

 

 

)اًمٌحر  ٤مهـأُم٤م قمـ شمرمجتف، ومٚم٘مد شمرضمؿ هق ًمٜمٗمًف سمٙمت٤مب ُمًت٘مؾ، ؾمٛما 

وشمرضمؿ ًمف شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ قمٌداه اًمتٚمٞمدي  (0)اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ(

                                                 

 .ُمٓمٌقع وُمتداول، وهق  جٚمديــي٘مع ذم ُم اًمٙمت٤مب( 1)
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اًمٙمثـػم ممــ وذيمـره  ٤مري(ـ٤مه )طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحد اًمٖمٛمــؾمٛما ُمًت٘مؾ ي يمت٤مب 

٦م احلٗمـ٤مظ ذم ضمـٕقمالم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، وًم٘مد وصـؾ إمم درشمرضمؿ 

اًمِمـٞمخ حمٛمـقد ؾمـٕمٞمد ممـدوح ذم يمت٤مسمـف ذيمـره  قمٚمؿ احلدي٨م اًمنميػ: ًمذًمؽ

ه ُمــ طمٗمـ٤مظ احلـدي٨م )شمزيلم إًمٗم٤مظ سمتتٛمـٞمؿ ذيـقل شمـذيمرة احلٗمـ٤مظ( وقمـدا 

اًمنميػ وم٘م٤مل: ) وهق ُمًتحؼ اًمقصػ سم٤محلٗمظ، وىمد وصٗمف سمذًمؽ مجـع ُمــ 

أقمٞم٤من ؿمـٝمقده، ُمــ ذوي اخلـؼمة سم٤محلـدي٨م وقمٚمقُمـف، وم٘مـد اؿمـتٝمر سم٤مًمٓمٚمـ٥م 

وإظمذ ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل، ويم٤من قمـغم ُمٕمرومـ٦م سمـ٤مجلرح واًمتٕمـديؾ، وسمٓمٌ٘مـ٤مت 

اًمرواة، ُمع متٞمٞمز ًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ وٕمٞمٗمف، ويم٤من طمٗمٔمف ىمقي٤ًّم، وزاد قمغم ُمـ٤م 

 ؾمٌؼ أُمريـ:

: ويمــ٤من  (67) "اعمقىمٔمــ٦م"  ، وم٘مــ٤مل احلــ٤مومظ اًمــذهٌل ذم أُم٤مًمٞمــف احلديثٞمــ٦م -1

 م.جم٤مًمس اإلُمالء، وهذا قُمِدَم اًمٞمق احلٗم٤مظ يٕم٘مدون

يمت٤مسمتف اعمًتخرضم٤مت، وم٤مؾمتخرج قمغم ُمًٜمد اًمِمـٝم٤مب اًم٘مْمـ٤مقمل، وضمـ٤مء  -2

اعمًتخرج ذم جمٚمديـ وـخٛملم، ومل يٙمتـِػ سم٤مٓؾمـتخراج قمـغم اعمًـٜمد 

وم٘مط، سمؾ ي٠ميت سمّم ذم اًم٤ٌمب سمنمط إيراده ُمًٜمًدا: ًمٞمٙمقن اًمٙمت٤مب يمٚمف قمـغم 

ُمٜمقال واطمـد....وُم٤م أفمــ أنا أطمـًدا قمٛمـؾ اعمًـتخرضم٤مت سمٕمـد اًم٘مـرن 
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اعمًتدرك، ًمٙمٜمـف مل  ؿ ذيمر أن احل٤مومظ اًمٕمراىمل اؾمتخرج قمغماًم٤ًمدس، ٟمٕم

 (1)يٙمٛمٚمف، واه أقمٚمؿ (.

وؾمــ٠ميمتٗمل ذم شمرمجتــف سمــ٤مًمتٕمريػ اعمــقضمز سمــف: يمــقن رؾمــ٤مًم٦م قمٚمٛمٞمــ٦م 

اًمٖمـّمري، ومـ٠مىمقل سمــ اًمّمـديؼ ٤مومظ أمحـد ٙمت٥م ذم شمرمجـ٦م احلـُمتخّمّم٦م، شمُ 

                                وُمتقيمال قمٚمٞمف: ،٤م سم٤مهُمًتٕمٞمٜم

 :وكسبف وؿـقتفاسؿف 

ومٝمق اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ سمـ أمحد سمـ حمٛمـد سمــ 

ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداعم١مُمـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌـداعم١مُمـ سمــ قمـكم سمــ 

احلًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداه  سمـ أمحد سمـ قمٌـداه سمــ قمٞمًـك سمــ ؾمـٕمٞمد سمــ 

ؾمك سمــ أمحـد ُمًٕمقد سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمريب سمـ قمالل سمـ ُمق

سمـ داوود سمـ إدريس سمـ إدريس سمـ قمٌداه اًمٙم٤مُمـؾ سمــ احلًــ اعمثٜمـك سمــ ا

 (2)احلًـ اًمًٌط سمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اه، صغم اه قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

                                                 

 (.115 -114شمزيلم إًمٗم٤مظ سمتتٛمٞمؿ ذيقل شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 1)

 (.8) ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ( 2)
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وٟمًٌف ُمـ ضمٝم٦م أُمف يٜمتٝمل إمم اإلُم٤مم إدريس سمـ قمٌداه، ومقاًمدشمف هل 

أمحـد سمــ قمجٞمٌـ٦م  اًمًٞمدة زهراء سمٜم٧م اًمِمٞمخ قمٌداحلٗمٞمظ اسمـ اعمٗمن اًمّمـقذم

 هـ.1224اعمتقرم ؾمٜم٦م 

: ًمذًمؽ  ، ومٝمق ُمـ ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م سم٤معمٖمرب اًمٕمريب أُم٤م قمـ ٟمًٌتف إمم سمٚمده

 .ل: اًمٓمٜمج ىمد يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م ومٞم٘م٤مل

 (1)اًمٗمٞمض. أسمق هل ،ك هب٤م ٟمٗمًفاًمتل قمر، هب٤م، ويمٜما يمٜمٞمتف و

 :كشلتف ومؽاكتف اـعؾؿقة

ذم ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل  وًمد احل٤مومظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري سم٤معمٖمرب إىمَم،

٤مَرة، وذًمـؽ يـقم اجلٛمٕمـ٦م، اًمًـ٤مسمع ـؾمٕمٞمد اًم٘مري٦ٌم ذم ؾمٙمٜم٤مه٤م ُمـ ُمٜم٤مزل هُمَٛمـ

هـ، وسمٕمد ؿمٝمريـ ُمــ وٓدشمـف رضمـع سمـف 1321واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ـْ ؾمٙمٜمٝم٤م ُمـ أهٚمف ضمد اعمؽمضمؿ ًمف.  واًمده إمم ـَمٜمْج٦م، وأول َُم

 وعم٤م سمٚمغ مخس ؾمٜملم أدظمٚمف واًمده اعمٙمت٥م: حلٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قمغم

ةَ َ. ومل ُيٙمٛمـؾ طمِ  ٗمـظ اًم٘مـرآن: ًمٙمـقن شمٚمٛمٞمذ أسمٞمف اًمًٞمد اًمٕمريب سمـ أمحد سمـق ُدرا

 هـ وأظمذ أومراد إهة مجٞمٕمٝمؿ ُمٕمف.1329واًمده قمزم قمغم احل٩م ؾمٜم٦م 

                                                 

 (.8) ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ (1)
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وسمٕمد رطمٚم٦م احل٩م وزي٤مرة سمٕمـض إىمٓمـ٤مر اًمٕمرسمٞمـ٦م قمـ٤مد إمم اعمٖمـرب، 

ده، وىمرأ اخلراز سمنمـطمف  ؾ صمـؿ ضمٕمـ "ومـتح اعمٜمـ٤من"وم٠ميمٛمؾ طمٗمظ اًم٘مرآن وضَمقا

 حيٗمظ اعمتقن، وأهؿ اعمتقن اًمتل طمٗمٔمٝم٤م:

 اعمرؿمد اعمٕملم. -2 أضمروُمٞم٦م. -1

 اًمًٜمقؾمٞم٦م. -4 إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م. -3

 ضمقهرة اًمتقطمٞمد. -6 أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ. -5

 أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل ذم احلدي٨م. -8 اًمٌٞم٘مقٟمٞم٦م. -7

  ختٍم ظمٚمٞمؾ.ـسمٕمض ُم -9

ة ذم اًمـصمؿ سمٕمد ذًمؽ سمدأ يـ ٜمحـق واًمٗم٘مـف حي دروس ؿمـٞمخف سمـق ُدرا

ر دروس واًمـده سم٤مجلـ٤مُمع اًمٙمٌـػم ذم اًمٜمحـق واًمٗم٘مـف ـ٤م طمْمــواًمتقطمٞمد، يمٛمـ

قمٚمـقم  واحلدي٨م، ويم٤من واًمده ُمٝمتًّم وُمٕمتٜمًٞم٤م سمف، ومٙم٤من يذايمره سمزاويتف وسمٞمتف ذم

، وشمـ٤مريخ، "شمّمق،"ؾمٚمقك مج٦م ُمـ شمٗمًػم، وطمدي٨م، ووم٘مف قمغم اعمذاه٥م، و

 إمم سمٚمقغ درضم٤مهتؿ.  ق مهتفؼ سم٠مظمالىمٝمؿ، وشمًٛمُ وشمراضمؿ إئٛم٦م: طمتك يتخٚما 

صمؿ عم٤م اؿمتد قمقده أرؾمٚمف واًمده إمم ُمٍم، ويم٤مٟم٧م وىمتئذ ُمٜم٤مًرا ًمٚمٕمٚمـؿ، 

 ي٘مّمده٤م ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل: ًمٚمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل ُمـ ضمٝم٦م، 
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 ٤مء وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.ـٛمذايمرة اًمٕمٚمٛمـوًم

 :(1)شققخفأشفر 

ذًمؽ يمثـر ذم حتّمٞمٚمف اًمٕمٚمٛمـل: ًمـ ٤م ـ٤مري ُمٝمتٛمً ـاًمٖمٛماحل٤مومظ ًم٘مد يم٤من 

ؿمٞمقظمف: حلرصف اًمِمديد قمغم اًمدراؾم٦م قمغم أؿمٝمر ُمِمـ٤ميخ قمٍمـه، ومٝمـق وإن 

يم٤من ٟمِم٠م ذم اعمٖمـرب، إٓ أٟمـف رطمـؾ إمم اعمنمـق، وأظمـذ قمــ يمٌـ٤مر اعمِمـ٤ميخ 

سم٤مٕزهر واحلجـ٤مز واًمِمـ٤مم واًمـٞمٛمـ وهمػمهـ٤م، وؾمـ٠ميمتٗمل ذم ؿمـٞمقظمف سمـذيمر 

 أؿمٝمرهؿ، وهؿ اًمذيـ أضم٤مزوه إضم٤مزة ذقمٞم٦م، وذيمرهؿ هـق ذم اًمٌـ٤مب اًمثـ٤مين

ذيمـر "  حتـ٧م قمٜمـقان "ذم ُمرويـ٤مت اسمــ اًمّمـديؼ اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ"  ُمـ يمت٤مسمف

 وهؿ:" ُمِم٤مخيف وأؾم٤مٟمٞمدهؿ

 هـ(.1354واًمده اًمٕمالُم٦م اعمريب اًمًٞمد حمٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري )ت  -1

 هـ(.1345اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمِتا٤ميِن )ت  -2

٤م )ت اًمٕمالُم٦م حمٛمد إُم٤مم سمـ سمره٤من اًمديـ اًمِمٝمػم سم٤م -3 ٘ما ًا  .هـ(1354ًم

 .هـ(1354قمالُم٦م اًمدي٤مر اعمٍمي٦م حمٛمد سَمِخْٞم٧م اعمُٓمِْٞمِٕمل احلٜمٗمل )ت  -4

                                                 

، وسمٕمض ُمِمـ٤مخيف مل  ظمال، ذم ذيمر شم٤مريخ اًمقوم٤مة وم٠ًمقمرض قمـ ذيمر شم٤مريخ اًمقوم٤مة يم٤مُمال إذا وضمد( 1)

 يذيمر شم٤مريخ ووم٤مهتؿ ومل أىمػ قمٚمٞمف.
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 (1)هـ(.1353اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ قمكم احلٛمٞمدي اًمًّمًمقـمل )ت  -5

 هـ(.1345 اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد اًمزيم٤مري،اعمٕمرو، سم٤مسمـ اخلٞم٤مط )ت -6

 .هـ(1355اًم٘م٤مؾمٛمل اًمٓمٝمٓم٤موي )ت اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد  -7

 هـ(.1351اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمنمىم٤موي، اًمِمٝمػم سم٤مًمٜمجدي )ت  -8

 هـ(.1345اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ سمـ يقؾمػ سمـ سمدر اًمديـ اعمٖمريب )ت  -9

 .اًمٕمالُم٦م اًمٗم٤موؾ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ أمحد اًمٗمرا احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل -11

 هـ(.1342قمٌداه ) أسمقاًمٕمالُم٦م حمٛمد سمًٞمقين سمـ قمًؾ اًم٘مرٟمِم٤موي،  -11

 هـ(.1351قمٌداه )ت  أسمقاًم٘م٤مدري، اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ إدريس  -12

 هـ(.1362هـ وىمٞمؾ:1361اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ حمٛمقد ظمٗم٤مضم٦م )ت  -13

 هـ(.1345اًمٕمالُم٦م يمّمل اًمديـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًم٘مّمٞم٤ٌميت )ت  -14

 اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل حمٛمد سمـ رضم٥م اًمًٙمٜمدري. -15

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمكم سمـ طمًلم اعم٤مًمٙمل اعمٙمل. -16

  سمـ أيب ـم٤مًم٥م اجلزائري.اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم -17

 ظمٚمٞمؾ. أسمقاًمِمٞمخ حمٛمد شمقومٞمؼ سمـ حمٛمد اهلؼمي اخلٚمقيت اًمٌػمويت،  -18
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 هـ(.1354طمًٜملم )ت  أسمقاًمٗم٘مٞمف حمٛمد اًمٕمدوي اعم٤مًمٙمل اعمٍمي،  -19

 حمٛمد. أسمقاًمٕمالُم٦م ومتح اه سمـ أيب سمٙمر اًمٌٜم٤مين،  -21

اًمٕمالم إدي٥م حمٛمد اعمٙمل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٌٓمـ٤موري  -21

 هـ(.1355قمٌداه )ت  أسمقل، اًمرسم٤مـم

ٛمحدث قمٌداًمًـت٤مر سمــ قمٌـداًمقه٤مب اًمٌٙمـري اًمّمـدي٘مل ـاًمٕمالُم٦م اًم -22

 اهلٜمدي.

 ٤مري.ـاًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف أمحد سمـ قمٌداًمًالم اًمٕمٞم٤مدي اًمًٛمٞمحل اًمٖمٛم -23

 هـ(.1367اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمٌداه سمـ حمٛمد سمـ هم٤مزي اهلٜمدي )ت  -24

 ـ(.ه1367اإلُم٤مم حيٞمك سمـ حمٛمد محٞمد اًمديـ، ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ )ت  -25

 هـ(.1361قمكم ) أسمقاإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احلًلم سمـ قمكم اًمٕمٛمري،  -26

 هـ(.1345اًمٕمالُم٦م قمٌداعمجٞمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمنمٟمقيب اعم٤مًمٙمل )ت  -27

 اًمٕمالُم٦م قمٌداه سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٌٜما٤م اًمًٙمٜمدري احلٜمٗمل. -28

هــ وىمٞمـؾ: 1347ٍم اًمٕمـدوي اعمـ٤مًمٙمل )ت ـٛمد سمــ ٟمــاًمٕمالُم٦م أطم -29

 هـ(.1348

 .سمـ ُمّمٓمٗمك أُمدي اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح -31
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 حمٛمد. أسمقإؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح سمـ أؾمٕمد احلٛميص اًمدُمِم٘مل،  -31

 اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد ؾمٚمٞمؿ سمـ حمٛمد احلٛمزاوي اًمدُمِم٘مل. -32

 اًمٕمالُم٦م حمٛمد شمقومٞمؼ سمـ حمٛمد إيقيب إٟمّم٤مري اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل. -33

 .إؾمت٤مذ اًمنميػ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٞمدروس احلٌٌم احليُمل -34

 اًمٕمالُم٦م إصمري اعم٘مٕمقي قمٌٞمداه اًمًٜمدي اهلٜمدي. -35

 .إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ أمحد سمـ حمٛمد إدرُمل اهلٜمدي اعمدراد -36

 اًمنميػ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد قمٞمدروس سمـ ؾم٤ممل اًم٤ٌمر احليُمل. -37

 اًمٕمالُم٦م اعمج٤مهد ؾمٞمػ اًمرمحـ سمـ همال حم٤محت٤من إومٖم٤مين. -38

 اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمـمل اعمدين. -39

 حمٛمد سمـ قمثّمن اًمدهمت٤مين احلٜمٗمل اعمدين. إؾمت٤مذ -41

 هـ(.1373إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ ـمف سمـ يقؾمػ اًمِمٕمٌٞمٜمل اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل ) -41

 هـ(.1368اًمٕمالُم٦م اعمًٜمد قمٛمر سمـ محدان سمـ قمٛمر اعمحرد اعمٙمل )ت  -42

 هـ(.1352إؾمت٤مذ إدي٥م قمقيد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل اعمٙمل اًميير )ت  -43

 هـ(.1348رضم٥م اًمً٘م٤م )ت إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م قمٌداعمٕمٓمل سمـ طمًـ سمـ  -44

 حمٛمد. أسمقاًمٗم٘مٞمف قمٌداه  سمـ حمٛمد ُزْٟمط اًمّمٕمٞمدي إؾمٜمقي اعم٤مًمٙمل،  -45
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 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م قمٌداًمرطمٞمؿ إؾمٞمقـمل اجلرضم٤موي اعم٤مًمٙمل. -46

 هـ(.1345ٛمد اخلٞم٤مري اعمدين اًمِم٤مومٕمل )ت ـاًمٕمالُم٦م يس سمـ أطم -47

 حمٛمد. أسمقاًمٕمالُم٦م اعمًٜمد قمٌداًمقاؾمع سمـ حيٞمك اًمقاؾمٕمل اًمّمٜمٕم٤مين،  -48

 حمٛمد. أسمقًمٕمالُم٦م قمٌداًمقه٤مب سمـ ٟمّم٤مر اعمٍمي اًم٘م٤مهري إزهري، ا -49

 ريـ٤مهــدي اًم٘مـٗمري اًمزسمٞمــحٛمد اًمٕمــقض سمـ ُمـٛمٕمٛمر قمـخ اًمـاًمِمٞم -51

 هـ(.1346)ت 

 هـ(.1357 )ت اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمدسم٤مغ احلًٞمٜمل اإلدريز أسمق٦م ـاًمٕمالُم -51

 هـ(.1354اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سم٤مضمٜمٞمد احليُمل اعمٙمل )ت  -52

 اًمنميػ قمغم سمـ حمٛمد سمـ طمًلم احلٌٌم اًمٕمٚمقي احليُمل.إؾمت٤مذ  -53

 إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ٟمٍم سمـ طمًـ سمـ ؿمٕم٤ٌمن اجلريب، واقمظ اعمٖمرب. -54

 هـ(.1355)ت  ، اعمٕمرو، سم٘مرقم٦م ٗم٘مٞمف قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد إؾمٞمقـملاًم -55

 إؾمت٤مذ يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ روقان سمـ يقؾمػ اًمِم٤مومٕمل. -56

 اًمثٜم٤مء. أسمق٤مطمرسم٦م اًمٞمٛمٜمل احليُمل، اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل حمًـ سمـ ٟم٤مس سم -57

 ومتقح. أسمق ـ حمٛمد اًمدسمِم٤مين احلٜمٗمل،اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد سم -58

 حمٛمد. أسمقاًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد طمدار اعمدين،  -59
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 اًمٕمالُم٦م اعمٕمٛمر اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمٞمٗمر احلًٜمل اًمتقٟمز. -61

 إؾمت٤مذ اعمٕمٛمر اًمٗم٘مٞمف ىمٓم٥م اًمديـ سمـ أمحد اًمٌٚمٞمز اًمِم٤مومٕمل. -61

 هـ(.1345ٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد أُملم سمـ حمٛمد ؾمقيد اًمدُمِم٘مل )ت اًم -62

 اًمٌ٘م٤مء. أسمق، ـ حمٛمد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري احلٛميصإؾمت٤مذ ظم٤مًمد سم -63

 إؾمت٤مذ قمٌداجلٚمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمذرا اًمدُمِم٘مل. -64

 اعمٕمرو، سم٤مٕؾمٙمٜمدراين. اًمٙمٞمالين، اًمٕمالُم٦م قمٌداًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد -65

 اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل.اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م قمٓم٤مء سمـ إسمراهٞمؿ سمـ يس اًمٙمًؿ  -66

 إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ٟمجٞم٥م سمـ ُمّمٓمٗمك يمٞمقان اًمدُمِم٘مل. -67

ٌُٜمّل اًمدُمِم٘مل. -68  اًمِمٞمخ حمل اًمديـ اًم

 اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌداًمٖمٜمل اًم٘م٤ٌمين اًمٌػمويت. -69

 هـ(.1346)ت  اًمٕمالُم٦م يقٟمس سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٕمٓم٤مذم اعمٍمي -71

 عمح٤مؾمـ.ا أسمقاًمٕمالُم٦م يقؾمػ ؿمٚمٌل سمـ حمٛمد اًمِمػماٟمجقي اًمِم٤مومٕمل،  -71

 اًمٕمالُم٦م قمٌداعمجٞمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمًٜمديقين اًمٚم٤ٌمن اًمِم٤مومٕمل. -72

 هـ(.1345إؾمت٤مذ قمٌداًمٕمٔمٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمً٘م٤م )ت  -73

 هـ(.1381اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمًٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد زسم٤مرة احلًٜمل )ت  -74
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 اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ حمٛمد اعمٝمدي سمـ اًمٕمريب اًمٕمزوزي اًمٗمرجيل. -75

 ل اًمِم٤مُمل احلٜمٗمل، اًمٓمراسمٚمز صمؿ اعمدين.اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر ؿمٚمٌ -76

 هـ(.1364اعمحدث قمٌداًم٤ٌمىمل سمـ قمكم إٟمّم٤مري إيقيب اًمٚمٙمٜمقي)ت  -77

 زيد. أسمقاًمٕمالُم٦م اعمِم٤مرك قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًم٘مرر اإلُم٤مُمل،  -78

 هـ(.1351سمـ يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين )ت  إؾمّمقمٞمؾاًمٕمالُم٦م يقؾمػ سمـ  -79

 قمٌداه. أسمقاوي، اًمٕمالُم٦م اعمًٜمد حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد اإلدريز اًمزو -81

 هـ(.1361)ت  اًمٕمالُم٦م ظمٚمٞمؾ سمـ سمدر سمـ ُمّمٓمٗمك اخل٤مًمدي اعم٘مدد -81

 إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد سمـ يس سمـ أمحد ٟمٍمان. -82

 هـ(.1361اًمٕمالُم٦م اعمٕمٛمر اًمِمٞمخ حمٛمد دويدار اًمٙمٗمراوي اعمٍمي )ت  -83

 اًمٕمالُم٦م قمٌداحلًلم ذ، اًمديـ اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕمل. -84

 هـ(.١1371مرخ اعمًٜمد حمٛمد راهم٥م اًمٓم٤ٌمخ )ت اًمٕمالُم٦م اعم -85

 إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمدسم٤مغ اعمدين. -86

 اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ اًمٓم٤مًم٥م سمـ حمٛمد سمـ ؾمقرة. -87

 هـ(.1371اًمٕمالُم٦م إؾمت٤مذ حمٛمد زاهد سمـ احلًـ اًمٙمقصمري )ت  -88

 هـ(. 1371اًمٕم٤ممل حمٛمد اًمزُمزُمل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين )ت  -89
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 اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م اًمِمٞمخ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز. -91

 حمٛمد. أسمقاعمًٜمد اًم٘م٤مل قمٌداحلٗمٞمظ سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر اًمٗم٤مد،  -91

 إؾمت٤مذ حمٞمل اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اًمٕمٓم٤مر. -92

 إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ حمٛمد سمـ يمٗمقر اعمرايمٌم. -93

٧م قمٌداًمٖمٜمل سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعمجددي اًمِمٞمخ٦م اعمٕمٛمرة اًمٗم٤موٚم٦م أُم٦م اه سمٜم -94

 هـ(.1357اًمدهٚمقي )ت 

 اًمنميٗم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ُمريؿ سمٜم٧م ضمٕمٗمر سمـ إدريس اًمٙمت٤مٟمٞم٦م. -95

 اًمنميٗم٦م اًمٗم٤موٚم٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أمحد اًم٘مّمٌٞم٦م. -96

 اًمٗم٤موٚم٦م أم اًمٌٜملم آُمٜم٦م سمٜم٧م قمٌداجلٚمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمزرا اًمدُمِم٘مٞم٦م. -97

 يُمٞم٦م.اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر سمـ قمٌداه سمـ حمٛمد اًمٕمٚمقي٦م احل -98

 اًمًٞمدة ؾِمْٞمَده سمٜم٧م قمٌداه سمـ طمًلم سمـ ـم٤مهر اًمٕمٚمقي٦م احليُمٞم٦م. -99

 اًمنميٗم٦م ظمدجي٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ أمحد اعمحْم٤مر اًمٕمٚمقي٦م احليُمٞم٦م. -111

 إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم زهمقان اًمٓمراسمٚمز. -111
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 :(0)أشفر تالمقذه

ٖمـرب اًمٕمـريب، ًم٘مد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أنا احل٤مومظ أمحد اًمٖمّمري مل يًت٘مر ذم اعم

سمؾ رطمؾ إمم احلج٤مز واًمِم٤مم واًمٞمٛمـ وُمٍم واؾمت٘مر هب٤م ـمـقيال، ًمـذًمؽ يمثـر 

شمالُمٞمذه، وؾم٠مذيمر أؿمٝمر شمالُمٞمذه اًمذيـ اٟمتٗمٕمقا سمـف، ويمتٌـ٧م هلـؿ اًمِمـٝمرة ذم 

 اًمٕم٤ممل وهؿ:

، أسمـق اًمٗمْمـؾ، اًمّمـديؼ اًمٖمـّمريحمٛمـد سمــ قمٌداه سمــ  حدثأظمقه اعم -1

 هــ1352 زهـر ؾمـٜم٦مأظمذ اًمٕم٤معمٞم٦م ُمــ إحدث ووم٘مٞمف أصقزم سم٤مرع، ـُم

قرم سمٓمٜمجــ٦م ذم شمــ، وُم١مًمٗم٤مشمــف يمثــػمة وُمِمــٝمقرة ،وأيمثــر ُمـــ اًمتّمــٜمٞمػ

 .هـ1413اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م 

، أسمـق اًمٞمنـ، اًمّمـديؼ اًمٖمـّمريحمٛمد سمــ قمٌداًمٕمزيز سمـ  حدثأظمقه اعم -2

أيمثـر ُمــ ؾمـتلم ًمـف  حدث وظمٓمٞم٥م، درس سم٤مٕزهر اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل،ـُم

 هـ.1418قرم سمٓمٜمج٦م ؾمٜم٦م ُم١مًمًٗم٤م، شم

 ، حمدث وم٘مٞمف، خ قمٌداه سمـ قمٌداًم٘م٤مدر سمـ أمحد اًمتٚمٞمدي، أسمق اًمٗمتقحاًمِمٞم -3

                                                 

اؾمتٗمدت ذم هذا اعمقوقع مم٤م يمتٌف صدي٘مل إخ اًمًٞمد طمًــ سمــ قمـكم اًمٙمتـ٤مين ذم يمت٤مسمـف )وم٘مـف ( 1)

 ٤مري دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م(.ـًمٖمٛمٛمد سمـ اًمّمديؼ اـاحل٤مومظ أطم
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ًمف ُمٕمٝمد إؾمالُمل ظم٤مص سمٓمٜمج٦م، ُيدرس ومٞمف طم٦ًٌم، ُم١مًمٗم٤مشمـف شمزيـد قمـغم 

 .اًمثالصملم

، صـٝمر احلـ٤مومظ اًمٖمـّمري، وهـق اًمٕمالُم٦م إدي٥م حمٛمد سمـ إُملم أسمق ظمٌزة -4

 ٞمؾ.سمخٓمف اجلٛم فأطمد اًم٤ٌمطمثلم سمتٓمقان، وٟم٤مؾمخ اًمٙمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤مت ؿمٞمخ

أظمقه اًمًٞمد قمٌداحلل سمـ حمٛمـد سمــ اًمّمـديؼ، وم٘مٞمـف أصـقزم ُمــ دقمـ٤مة  -5

آضمتٝم٤مد، درس سم٤مٕزهر، صمؿ أصٌح ُمديًرا ًمٚمٛمٕمٝمـد اإلؾمـالُمل سمٓمٜمجـ٦م 

 (1)هـ.1415ؾمٜم٦م 

أظمقه اًمًٞمد حمٛمد اًمزُمزُمل سمـ حمٛمد سمــ اًمّمـديؼ، وم٘مٞمـف داقمٞمـ٦م، درس  -6

 "٦مأٟمّمـ٤مر اًمًـٜم"اًمٗم٘مف احلٜمٌكم سم٤مٕزهر واؾمت٘مر سمٓمٜمجـ٦م، وأؾمـس مج٤مقمـ٦م 

   (2)هـ.1418ويم٤من ًمف أشم٤ٌمع وٟمِم٤مط يمٌػم، شمقذم ؾمٜم٦م 

أظمقه اًمًٞمد احلًـ سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ، وم٘مٞمف داقمٞم٦م درس سمـ٤مًم٘مرويلم،  -7

 (3)ويٕمٛمؾ أن ُمديًرا ًمٚمٛمريمز اإلؾمالُمل سمؼمويمًؾ ذم سمٚمجٞمٙم٤م.

                                                 

 (.351إؾمٕم٤م، اإلظمقان )( 1)

 (.121إؾمٕم٤م، اإلظمقان ) (2)

 (.91إؾمٕم٤م، اإلظمقان ) (3)
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خرج ُمــ دار احلـدي٨م ـحٛمد سمـ اًمّمديؼ، شمــأظمقه اًمًٞمد إسمراهٞمؿ سمـ ُم -8

ٛمجٚمس ـاخلـ٤مُمس، وهـق رئـٞمس اًمـحٛمد ـس سمج٤مُمٕمـ٦م ُمـاحلًٜمٞم٦م، ودرا 

 اًمٕمٚمٛمل سمٓمٜمج٦م.

اًمًٞمد حمٛمد اعمٜمتٍم اًمٙمت٤مين، وم٘مٞمف وحمدث، درس سمـ٤مًم٘مرويلم وإزهـر،  -9

ويم٤من رئٞمس ىمًؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمج٤مُمٕم٦م دُمِمـؼ، صمـؿ ُمًتِمـ٤مر ًمراسمٓمـ٦م 

اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وُمدرؾًم٤م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى وسم٤محلرُملم اًمنميٗملم، شمـقذم 

 (1)هـ.1419سم٤مًمرسم٤مط ؾمٜم٦م 

 :فــػاتأشفر مم

، ٤مري اًمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، ومٚم٘مد يم٤من ىمٚمٛمف ؾَمٞما٤مًٓ ـًمٚمح٤مومظ أمحد اًمٖمٛم

يقوح ومٞمـف رأيـف ودًمٞمٚمـف: هلـذا  ،ومّم إن ُي٠ًمل قمـ ُم٠ًمًم٦م طمتك حُيرر ومٞمٝم٤م يمت٤مسًم٤م

 .يمثرت ُم١مًمٗم٤مشمف

: )أُم٤م ُم١مًمٗم٤مشمف ومٝمـل يمثـػمة ضمـًدا،  اًمِمٞمخ قمٌداه اًمتٚمٞمديشمٚمٛمٞمذه ىم٤مل 

قمٚمٞمٝم٤م ورأيٜم٤مه٤م أو ىمرأٟم٤مهـ٤م، ومٜمحـق ُمــ ُم٤مئـ٦م ، واًمتل وىمٗمٜم٤م  ٤مئ٦مـشمٜم٤مهز اًمثالصمٛم

ؾمـٞمقـمل زُم٤مٟمـف ذم يمثـرة  رل اه قمٜمـف، وىمـد يمـ٤من اًمِمـٞمخ  وٟمٞم ػ وأرسمٕملم

                                                 

 (.9/138ُمٕمجؿ وم٘مف اًمًٚمػ )( 1)
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، وىمد ؾمئؾ ُمرة واًمده قمـ قمدم اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٙمت٤مسمـ٦م وم٘مـ٤مل:  اًمت٠مًمٞمػ ُمع اإلشم٘م٤من

ٛمد ؾمٞمٜمقب قَمٜما٤م، وىم٤مل ُمـرة: إٟمـف ؾمـٞمٙمقن ؾمـٞمقـمل زُم٤مٟمـف ذم ـإنا ُمقٓي أطم

وىم٤مل أظمـقه  (1)٘مد صدق ومٞمف ىمقل أسمٞمف رل اه شمٕم٤ممم قمٜمف(.، وًم يمثرة اًمت٠مًمٞمػ

٤مري: )وُم١مًمٗم٤مشمف اًمٜمٗمٞم٦ًم ىمـد أرسمـ٧م ـوشمٚمٛمٞمذه اعمحدث اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز اًمٖمٛم

    (2)٤مئ٦م(.ـقمغم اًمثالصمٛم

٤مري ذم ـٚم٘مـد سمـدأ احلـ٤مومظ أمحـد اًمٖمٛمـ، وم أُم٤م قمـ سمداي٦م اًمت٠مًمٞمػ قمٜمده

قمٚمٞمـف رمحـ٦م اه،  اًمت٠مًمٞمػ وقمٛمره دون اًمٕمنميـ: ويٕمقد ؾم٥ٌم ذًمؽ أنا واًمده

ِديـ سم٤مًمزاوي٦م اًمّمدي٘مٞم٦م، أن حيٗمٔمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٙمت٥م احلـ٤مومظ  أُمر اعمتَجر 

ــأمحد اًمٖمٛم ٤مه ـ٤مري يمت٤مسًم٤م ذم ومْمـؾ اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ وطمٗمٔمـف وشمالوشمـف وؾمٛما

ومٝمذا اًمٙمت٤مب يم٤من سم٤ميمقرة ُم١مًمٗم٤مت  "ري٤مض اًمتٜمزيف ذم ومْمؾ اًم٘مرآن وطم٤مُمٚمٞمف"

ُمرشمٌـ٦م  ، وأؿمـٝمر قمٜم٤مويٜمٝمـ٤مـ اعم١مًمٗم٤مت٤مري، وشمٌٕمف زظمؿ ه٤مئؾ ُمـاًمٖمٛماحل٤مومظ 

   :هل قمغم احلرو، اهلج٤مئٞم٦م

                                                 

 (.86-85طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمّمديؼ )( 1)

 (.37ُم٘مدُم٦م اإلومْم٤مل واعمٜم٦م سمرؤي٦م اًمٜم٤ًمء ه شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م ) (2)
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 :حرف األـػ

 آئت٤ًمء ذم إصم٤ٌمت ٟمٌقة اًمٜم٤ًمء. -1

 إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن ُمـ يمالم اسمـ ظمٚمدون. )ط(  -2

خالن سمٌٞمـ٤من طمـ٤مل طمـدي٨م اعمٛمًـقخ ُمــ ـح٤م، اًمٗمْمـالء واًمــإشم  -3

 اًمٜمجقم واحلٞمقان.

 ح٤م، احلٗم٤مظ اعمٝمرة سم٠مؾم٤مٟمٞمد إصقل اًمٕمنمة.ـإشم -4

 اإلضم٤مزة ًمٚمتٙمٌػمات اًمًٌع قمغم اجلٜم٤مزة. )ط(   -5

 إضمقسم٦م اًمّم٤مروم٦م إلؿمٙم٤مل طمدي٨م اًمٓم٤مئٗم٦م. )ط(  -6

ٛم٤ًمضمد واًم٘مٌـ٤مب قمـغم ـٛم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م اؾمتح٤ٌمب سمٜمـ٤مء اًمــإطمٞم٤مء اًم  -7

 . )ط(اًم٘مٌقر

 . )ط(إظم٤ٌمر اعمًٓمقرة ذم اًم٘مرآن ذم اًمّمالة سمٌٕمض اًمًقرة -8

   .اظمتّم٤مر ُمٙم٤مرم إظمالق ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م -9

 ن اعمتت٤مًمٞم٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مًمٞم٦م.إرسمٕمق -11

 . )ط(رسمٕملم إمم ـمرق طمدي٨م إرسمٕملمإرؿم٤مد اعم -11

 إزاًم٦م اخلٓمر قمٛمـ مجع سملم اًمّمالشملم ذم احلي. )ط سمتح٘مٞم٘مل( -12
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 أزه٤مر اًمرووتلم ومٞمٛمـ ي١مشمك أضمره ُمرشملم. -13

 إزه٤مر اعمتٙم٤مصمٗم٦م ذم ذح إًمٗم٤مظ اعمؽمادوم٦م. -14

 آؾمتئٜم٤مس سمؽماضمؿ ومْمالء وم٤مس. -15

 ممـ صحح طمدي٨م اًمًٌٛمٚم٦م. )ط(آؾمتٕم٤مذة واحلًٌٚم٦م  -16

 . )ط(آؾمتٕم٤مو٦م سمحدي٨م ووقء اعمًتح٤مو٦م -17

 آؾمتٜمٗم٤مر ًمٖمزو اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر.)ط( -18

 إهار اًمٕمجٞم٦ٌم ذم ذح أذيم٤مر اسمـ قمجٞم٦ٌم. -19

اإلقمراض قمـ ًمػ اًم٘مٚم٥م أإؾمٕم٤م، اعمٚمحلم سمٌٞم٤من طم٤مل طمدي٨م إذا  -21

 اًمّم٤محللم. ذماه اسمتكم سم٤مًمقىمٞمٕم٦م 

 ٝم٤مب.اإلؾمٝم٤مب ذم آؾمتخراج قمغم ُمًٜمد اًمِم -21

 اإلذا، سمتخري٩م إرسمٕملم اعمًٚمًٚم٦م سم٤مٕذا،. -22

 إفمٝم٤مر ُم٤م يم٤من ظمٗمٞم٤م ُمـ ٟمٙم٤مرة طمدي٨م ًمق يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمثري٤م.)ط( -23

 إهمتٜم٤مم إضمر ذم شمّمحٞمح طمدي٨م أؾمٗمروا سم٤مًمٗمجر. )ط( -24

 اإلومْم٤مل واعمٜم٦م سمرؤي٦م اًمٜم٤ًمء ه ذم اجلٜم٦م.)ط( -25

 إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم طمرُم٦م اًمتٛمثٞمؾ.)ط( -26
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 قمغم أهؾ اًمت٘مٚمٞمد. اإلىمٚمٞمد ذم شمٜمزيؾ يمت٤مب اه -27

 اإلعم٤مم سمٓمرق اعمتقاشمر ُمـ طمديثف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم. -28

 إُم٤مزم احلًٞمٜمٞم٦م. -29

 إُم٤مزم اعمًتٔمروم٦م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اعمًتٓمروم٦م.)ط( -31

 إي٤مك ُمـ آهمؽمار سمحدي٨م اقمٛمؾ ًمدٟمٞم٤مك. -31

 إيْم٤مح اعمري٥م ُمـ شمٕمٚمٞمؼ إقمالم إري٥م. -32

 :حرف اـباء

 )خ(ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼ. اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ -33

 اعمٝمج٦م )ُمٜمٔمقُم٦م شم٤مئٞم٦م ذم اًمت٤مريخ( سمذل -34

 .)ط(اًمؼمه٤من اجلكم ذم حت٘مٞمؼ اٟمت٤ًمب اًمّمقومٞم٦م إمم قمكم -35

 سمٚمقغ أُم٤مل ذم ومْم٤مئؾ إقمّمل. -36

 )خ(.سمٞم٤من احلٙمؿ اعمنموع ذم أنا اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك سم٤مًمريمقع -37

 )ط(سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اعمٗمؽمي حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري. -38

 قد()ُمٗم٘م سمٞم٤من همرسم٦م اًمديـ سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٍم سملم اعمٗمًديـ. -39

 .ًمقصؾ ُم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اًمٌالهم٤مت واعمراؾمٞمؾ اًمٌٞم٤من واًمتٗمّمٞمؾ -41
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 :حرف اـتاء

 أٟمٙمر طمدي٨م وُمـ ًمٖم٤م ومال مجٕم٦م ًمف. )ط( شمٌٞملم اًمٌٚمف ممـ  -41

 حتًلم اخلؼم اًمقارد ذم اجلٝم٤مد إيمؼم. -42

 اًمّمالة سم٤مًمٜمٕم٤مل.)ط( حتًلم اًمٗمٕم٤مل ذم -43

 حتٗم٦م إذا، سم٢مضم٤مزة احلٌٞم٥م حمٛمد سمـ ه٤مدي اًمً٘م٤م،. -44

 واًمداين سمنمح ُمٜمٔمقُم٦م اًمزرىم٤مين. حتٗم٦م اًم٘م٤ميص -45

 حتٗم٦م اعمريد. -46

 حت٘مٞمؼ أُم٤مل سم٢مظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر سم٤معم٤مل. )ط(  -47

 ختري٩م اًمدٓئؾ عم٤م ذم رؾم٤مًم٦م اًم٘مػمواين ُمـ اًمٗمروع واعم٤ًمئؾ. -48

شمذيمرة اًمرواة. وهق يمت٤مب قمغم ـمريؼ شم٘مريـ٥م اًمتٝمـذي٥م ًمٚمحـ٤مومظ،  -49

 إٓ أٟمف قم٤مم ذم مجٞمع اًمرواة إمم اًم٘مرن اًم٤ًمدس. 

 اعمحتذي سمؽمشمٞم٥م ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.شمًٝمٞمؾ ؾمٌٞمؾ  -51

 شمِمٜمٞمػ أذان سم٠مدًم٦م اؾمتح٤ٌمب اًمًٞم٤مدة ذم أذان. )ط( -51

 اًمتّمقر واًمتّمديؼ سم٠مظم٤ٌمر اًمِمٞمخ ؾمٞمدي حمٛمد سمـ اًمّمديؼ. )ط( -52
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ه سمٓمرق طمدي٨م أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜمـ٤مس طمتـك الشمٕمريػ اًم٤ًمهل اًم -53

 ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اه.

 ظم٤مص٦م ُمـ اًمتٕمريػ عم٤م أشمك سمف طم٤مُمد اًمٗم٘مل ذم شمّمحٞمح اًمٓمٌ٘متلم -54

 اًمتّمحٞمػ.)خ(

 شمٕمريػ اعمٓمٛمئـ سمقوع طمدي٨م دقمقه يئـ.)ط( -55

 اًمت٘مٞمٞمد اًمٜم٤مومع عمـ يريد ُمٓم٤مًمٕم٦م اجل٤مُمع. -56

 شمٜمقير إسمّم٤مر واًمٌّم٤مئر سمتٙمٗمػم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر. -57

 شمٜمقير احلٚمٌقب سمٛمٙمٗمرات اًمذٟمقب. -58

 )ط(شمقضمٞمف إٟمٔم٤مر ًمتقطمٞمد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم اًمّمقم واإلومٓم٤مر. -59

 :حرف اجلقؿ

 ٛمٜمًقظملم. ـاًمٙمالم قمغم طمدي٨م اًمضمزء ذم  -61

 ضمزء ذم ٟمٌقة ظم٤مًمد سمـ ؾمٜم٤من واخلي واًمٜم٤ًمء. -61

   .مجع اًمٓمرق واًمقضمقه حلدي٨م اـمٚمٌقا اخلػم قمٜمد طم٤ًمن اًمقضمقه -62

 ٤من.ـ٤من يٛمـسمٓمرق طمدي٨م اإليٛم ٤منـإيٛمضمٝمد  -63

 اجلقاب اعمٗمٞمد ًمٚم٤ًمئؾ اعمًتٗمٞمد. -64
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 ضم١مٟم٦م اًمٕمٓم٤مر ذم ـمر، اًمٗمقائد وٟمقادر إظم٤ٌمر. )خ( -65

 :اءحرف احل

ز صالة اجلٛمٕم٦م سمال ظمٓم٦ٌم. )ط( -66  احل٦ًٌم قمغم ُمـ ضمقا

 احلًـ واجلّمل واًمٕمِمؼ واحل٥م ُمـ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م ظم٤مص٦م. -67

 طمّمقل اًمتٗمري٩م سم٠مصقل اًمتخري٩م.)ط( -68

 )ط(احلٜملم سمقوع طمدي٨م إٟملم. -69

 :دالحرف اـ

 )ط(درء اًمْمٕمػ قمـ طمدي٨م ُمـ قمِمؼ ومٕمػ. -71

 دومع اًمرضمز سمٓمرق طمدي٨م أيمرُمقا اخلٌز. -71

 :حرف اـراء

 ٤مئ٥م ذم ـمرق طمدي٨م ًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد ُمٜمٙمؿ اًمٖم٤مئ٥م.اًمرهم -72

 رومض اًمكم سمتقاشمر طمدي٨م ُمـ يمذب قمكم. -73

رومع ؿم٠من اعمٜمّمػ اًم٤ًمًمؽ وىمٓمع ًم٤ًمن اعمتٕمّم٥م اهل٤مًمؽ ذم ؾمٜمٞم٦م  -74

 (ط. )اًم٘مٌض ذم اًمّمالة قمٜمد ُم٤مًمؽ

 )ط(رومع اعمٜم٤مر حلدي٨م ُمـ ؾمئؾ قمـ قمٚمؿ ومٙمتٛمف أجلؿ سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر.   -75
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 (خٞمف.)ٜمزيف ذم ومْمؾ اًم٘مرآن وومْمؾ طم٤مُمٚمتري٤مض اًم -76

 :حرف اـزاي

 زضمر ُمـ ي١مُمـ سمٓمرق طمدي٨م ٓ يزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ. -77

 )ط(اًمزواضمر اعم٘مٚم٘مٚم٦م عمٜمٙمر اًمتداوي سم٤مًمّمدىم٦م. -78

 :حرف اـسع

 )ط( ؾمٌؾ اهلدى ذم إسمٓم٤مل طمدي٨م اقمٛمؾ ًمدٟمٞم٤مك يم٠مٟمؽ شمٕمٞمش أسمدا -79

 . )خ(ؾمٌح٦م اًمٕم٘مٞمؼ ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ ؾمٞمدي حمٛمد سمـ اًمّمديؼ -81

 ضمؼميؾ. اًمن اجلٚمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م -81

 :حرف اـشع

 قمغم ُمٜمٙمر إُم٤مُم٦م اعمرأة.ؿمد اًمقـم٠مة  -82

 ذ، اإليقان ذم طمدي٨م اعمًٛمقخ ُمـ احلٞمقان. -83

 ؿمٛمٕم٦م اًمٕمٜمؼم سمٌدقم٦م أذان اجلٛمٕم٦م قمغم اعمٜم٤مرة وقمٜمد اعمٜمؼم. -84

 ًمٜمًٞم٤من.اؿمٝمقد اًمٕمٞم٤من سمثٌقت طمدي٨م رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م و -85

  )ط(. اعمٜمٞمٗم٦م ذم فمٝمقر اًمٜمقاضمذ اًمنميٗم٦م إٟمقارؿمقارق  -86
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 :صادحرف اـ

 صدق اًمٚمٝمج٦م. -87

 س، اًمٜمٔمر قمـ طمدي٨م صمالث جيٚملم اًمٌٍم. -88

 )ط( صٗمع اًمتٞم٤مه سم٢مسمٓم٤مل طمدي٨م ًمٞمس سمخػميمؿ ُمـ شمرك دٟمٞم٤مه. -89

 شمؿ ُمٜمف جمٚمد يمٌػم. .ةسم٤معمروي٤مت واًمروا ةصٚم٦م اًمققم٤م -91

 اًمّمقاقمؼ اعمٜمزًم٦م قمغم ُمـ صحح طمدي٨م اًمًٌٛمٚم٦م.  -91

 :حرف اـطاء

 ـم٤ٌمق احل٤مل احل٤مرضة خلػم ؾمٞمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. )ط(  -92

 روم٦م اعمٜمت٘مل ًمألطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م ُمـ زهد اًمٌٞمٝم٘مل.ـم -93

 اًمٓمرق اعمٗمّمٚم٦م حلدي٨م أٟمس ذم اًمًٌٛمٚم٦م. )ط( -94

 :حرف اـعع

 اًمٕمت٥م اإلقمالين عمقصمؼ ص٤مًمح اًمٗمالين. )خ( -95

 اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم طمدي٨م إن اه يٌٖمض احلؼم اًمًٛملم. -96

 قمقاـمػ اًمٚمٓم٤مئػ سمتخري٩م أطم٤مدي٨م قمقار، اعمٕم٤مر،. )ط( -97



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (42)    

 

 :حرف اـػاء

 خري٩م أطم٤مدي٨م قمقار، اعمٕم٤مر،. )ط( همٜمٞم٦م اًمٕم٤مر، سمت -98

 :حرف اـػاء

وهـق )ومتح اعمٚمؽ اًمٕمكم سمّمح٦م طمـدي٨م سمـ٤مب ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ قمـكم.  -99

 (.يمت٤مسمٜم٤م هذا

 ومتح اًمقه٤مب سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمِمٝم٤مب. ضمزآن  -111

ومّمؾ اًم٘مْم٤مء ذم شم٘مديؿ ريمٕمتل اًمٗمجر قمغم صـالة اًمّمـٌح قمٜمـد  -111

 اًم٘مْم٤مء. )ط(

 ومؽ اًمرسم٘م٦م سمٓمرق طمدي٨م اًمثالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م. -112

 :ؼافحرف اـ

 )خ( ىمٓمع اًمٕمروق اًمقردي٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمؼموق اًمٜمجدي٦م. -113

 :حرف اـؽاف

 اًمٙمًٛمٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ أطم٤مدي٨م اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م. -114

 يمِمػ اخلٌل سمجقاب اجل٤مهؾ اًمٖمٌل. )خ( -115

 يمِمػ اًمريـ ذم ـمرق طمدي٨م ُمر قمغم ىمؼميـ. -116
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 :حرف اـالم

 )ط( .ًم٥م إظم٤ٌمر اعم٠مصمقرة ذم ُمًٚمًؾ قم٤مؿمقراء -117

 سمـ قمٓم٤مء اه آؾمٙمٜمدري.ًمثؿ اًمٜمٕمؿ سمٜمٔمؿ احلٙمؿ ٓ -118

 ًمٞمس يمذًمؽ. )ط( -119

 :حرف ادقؿ

جمٛمع ومْمالء اًمٌنم ُمـ أهؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم. شمـؿ ُمٜمـف جمٚمـد  -111

 يمٌػم إمم طمر، اًمٕملم.

٤م يّمـح ـٛمٕمث٤مر اًمٓمـ٤مقمـ ومٞمٛمــٛمثٜمقين واًمٌت٤مر ذم ٟمحر اًمٕمٜمٞمد اًمـاًم -111

 )ط(.ُمـ اًمًٜمـ وأصم٤مر

 اعمداوي ًمٕمٚمؾ اعمٜم٤موي ذم ذطمٞمف قمغم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. )ط( -112

سمـ أيب زيد وهق ذح هلـ٤م ُم٤ًمًمؽ اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مًم٦م ٓ -113

 )ط(.سم٤محلدي٨م

 ُم٤ًمُمرة اًمٜمديؿ سمٓمرق طمدي٨م دسم٤مغ إديؿ. -114

 اعمًتخرج قمغم اًمِمّمئؾ ًمٚمؽمُمذي. )ط( -115

   .اعمًؽ اًمتٌتل ذم ـمرق طمدي٨م ٟمي اه أُمرئ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل -116
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 ُمًٜمد اجلـ. -117

 اعمًٝمؿ سمٓمرق طمدي٨م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ. )ط(  -118

 ٤مًمع اًمٌدور ذم سمر اًمقاًمديـ )ط( ُمٓم -119

 اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز ًمٚمٛمًتجٞمز. )ط( -121

 ُمٕم٘مؾ اإلؾمالم. وهق ذح ًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل. شمؿ ُمٜمف جمٚمد. -121

 ُمٖمٜمل اًمٜمٌٞمف قمـ اعمحدث واًمٗم٘مٞمف. -122

 اعمٖمػم قمغم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. )ط( -123

 ُمٗمت٤مح اًمؽمشمٞم٥م ٕطم٤مدي٨م شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م. )ط( -124

 ين.ُمٗمت٤مح اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼما -125

 ُمٜم٤مه٩م اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمٙمالم قمغم ؾمٚمًٚم٦م اًمٓمريؼ. -126

 اعمٜم٤موًم٦م ذم ـمرق طمدي٨م اعمٓم٤موًم٦م. -127

 اعمٜمتدة سمتقاشمر طمدي٨م اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده. -128

 اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق. -129

 اعمٜمح اعمٓمٚمقسم٦م ذم اؾمتح٤ٌمب رومع اًمٞمديـ ذم اًمدقم٤مء سملم اعمٙمتقسم٦م. )ط( -131

 ٤مب. جمٚمد.ُمٜمٞم٦م اًمٓمالب سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمِمٝم -131
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 ُمقارد إُم٤من سمٓمرق طمدي٨م احلٞم٤مء ُمـ اإليّمن.  -132

 اعم١ماٟم٦ًم سم٤معمرومقع ُمـ طمدي٨م اعمج٤مًم٦ًم ًمٚمديٜمقري. -133

 اعم١مذن ذم أظم٤ٌمر ؾمٞمدي أمحد سمـ قمٌداعم١مُمـ. -134

 اعمقوققم٤مت. يمت٥م ُمٜمف جمٚمد. -135

 اعمٞمزاٟمٞم٤مت، وهل إطم٤مدي٨م اًمتل أؾمٜمده٤م اًمذهٌل ذم اعمٞمزان.  -136

 :حرف اــقن

 اًمٖمرة. سم٢مـم٤مًم٦مـ إُمر قم اإلدراجٟمّم٥م اجلرة ًمٜمٗمل   -137

 (سمتح٘مٞم٘مل ٟمٗم٨م اًمروع سم٠من اًمريمٕم٦م ٓ شمدرك سم٤مًمريمقع. )ط  -138

 ٟمٞمؾ اخلٓمقة سم٘مٞم٤مدة إقمٛمك أرسمٕملم ظمٓمقة. -139

 .ٟمٞمؾ اًمزًمٗم٦م سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمتحٗم٦م اعمروٞم٦م -141

ٟمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م ُم٤م يرضمـقه ُمــ ـمـرق طمـدي٨م اـمٚمٌـقا اخلـػم قمٜمـد  -141

 طم٤ًمن اًمقضمقه.

 :حرف اهلاء

 ٦م اسمـ رؿمد. )ط(هداي٦م اًمرؿمد ًمتخري٩م أطم٤مدي٨م سمداي  -142
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هدي٦م اًمُّمْٖمراء سمتّمـحٞمح طمـدي٨م اًمتقؾمـٕم٦م قمـغم اًمٕمٞمـ٤مل يـقم   -143

 قم٤مؿمقراء. )ط(

ك ُمـ طمدي٨م أيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيٛم  -144  ٤مٟم٤م أطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤م.ـاهلَِدي اعمتٚم٘ما

 :حرف اـقاو

ــٝم٤مب.    -145 ــٜمد اًمِم ــغم ُمً ــتخرج قم ــ٤مب سم٤معمً ــ٦م )ورء اإله صمالصم

 .(جٚمدات يم٤ٌمرـُم

 ًدا ٓ شم٘م٣م. )ط(ـقمٛم ، ًمٚم٘مقل سم٠من اًمٗم٤مئت٦م وؾم٤مئؾ اًمؽمضمٞمح اعمرشم٣م -146

 اًمـدٟمٞم٤م قمـغم وؾم٤مئؾ اخلالص ُمــ حتريـػ طمـدي٨م ُمــ ومـ٤مرق -147

 اإلظمالص. )ط(
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 : مرضف ووؽاتف

ًم٘مد يم٤من احل٤مومظ أمحد اًمٖمّمري يٕم٤مين ُمـ اعمرض ذم ومـؽمة ُمٌٙمـرة ُمــ 

قمٛمره، ومٌٕمد قمقدشمف ُمـ ُمٍم ذم رطمٚمتف إومم: سم٥ًٌم ُمـرض واًمدشمـف، اًمتـل 

ا سمف ُمر اٟمتٝمك سمقوم٤مهت٤م ،  ٌض، طمٙمؿ إـم٤ٌمء قمغم إصمـره سمٕمـدم إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م قمٞمِمـف، أمَل

 (1)، صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم عمقاصٚم٦م دراؾمتف اًمٕمٚمٞم٤م. ًمٙمـ اه قم٤موم٤مه وؿمٗم٤مه

، وذم اعمـرة  ٤مري سمٛمرض اًم٘مٚم٥م، ومٚمزم اًمٗمراش ُمراًراـصمؿ ُمرض اًمٖمٛم

إظمػمة ُمٜمٕمف إـم٤ٌمء ُمـ يمؾ قمٛمـؾ، ومٌ٘مـل صمّمٟمٞمـ٦م أؿمـٝمر يمـذًمؽ، وذم يـقم 

، وؿَمـٞماَع  ٛمٍمـسمـاه هــ شمـقذم رمحـف 1381ؾمٜم٦م  إطمد وم٤مشمح مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م،

،  ، ومرمحف اه رمح٦م إسمـرار ، يمّم أىمٞمؿ ًمف سم٤معمٖمرب شم٠مسملم يمٌػم ضَمٜم٤َمَزشَمُف مجٌع همٗمػم

 وأؾمٙمٜمف ضمٜم٤مت دمري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر.

اًمِمـٞمخ حمٛمـد ، ُمٜمٝمؿ شمٚمٛمٞمـذه  ٤مء واًمِمٕمراءـوًم٘مد رصم٤مه يمثػم ُمـ اًمٕمٚمٛم

 : ٤مئفظمٌزة إذ ي٘مقل ذم رصم أسمقسمـ إُملم ا

ـــًرا ـــقَن ُُمْزَدِه ُُ اًمَٙم ـــ ـــْدًرا شُمِْم ـــ٧َم سَم ـــ٤م زًْم  َُم

ـــــ   ـــــٜم٤َم اًْم ـــــٞمٜمل ؾَم ًِ ـــــقُرُك ُيٜمْ ـــــِد ُٟم  َٛمَرِج ـذِم اًمَٚمْح

 

 

 

                                                 

 (.14) طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمّمديؼ( 1)
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ٌض  ـــؽَمَ  ُُمْٗم
ِ
ـــْرء ـــُص اعمَْ ـــال َوَٟمْ٘م ـــ٧َم وَمْْم  يَمُٛمْٚم

ـــــرج   ـــــٜم٘مص واًمٕم ـــــكم اًم ـــــِر جم ـــــ٤مَن ذِم اًمُٕمْٛم  وَمَٙم

 

 

 

ــٜمَدَ  ــ٤م ؾَم ــٜماْٗمُس َي ــَدشْمَؽ اًم ــَدى وَم ــ٧َم شُمْٗم ــْق يُمٜمْ  ًَم

ـــــــ٥م إْٟمَٗمـــــــ٤مِس وإََرِج اإلؾْمـــــــ    المِ ِ يـــــــ٤م ـمٞم 

 

 

 

ـــْؾ  ـــ٤مِم وَمَٝم ـــ٤مَة إََٟم ـــَؽ َُم٠مؾَم ـــ٤مَن َٟمْٕمُٞم ـــْد يَم  ىَم

ــــــَزقِم٩ِم    ــــــُزونِ ٍ َوُُمٜمْ ــــــػَم حَمْ ــــــٚمٍِؿ هَم ًْ ـْ ُُم ــــــ  ُِم

 

 

 

 : إمم أن ىم٤مل

ــــُٕمَٝم٤م ــــ٤م وُيقؾِم ــــ٨ِم ُيْٛمٚمِٞمَٝم ـْ ًمألطَم٤مِدْي ــــ  َُم

ِع احلَُجــــــ٩ِم سم َ  
 ْحًثــــــ٤م َوَٟمْ٘مــــــًدا سمَِ٘مــــــْقٍل ؾَمــــــ٤مـمِ

 

 

 

ْيــــ ـْ ًمٚمنَمِ ـْ حَم٤َمؾِمـــٜمَِٝم٤مَُمـــ ٌْـــِدي ُِمـــ  َٕم٦ِم ُي

ـــــَتِٝم٩ِم    ـــــ٤مٍو َوُُمٜمْ ـْ هَم ـــــ ـــــ٥ما ُِم ـــــ٥ُم اًمٚمُّ
ٚمِ ـــــ٤م خَيْ  َُم
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 سمًؿ اه اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 .وصغم اه قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 ، وؾمالم قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك. احلٛمد ه ويمٗمك

 .... أُم٤م سمٕمد

١مُمٜملم قمـكم سمــ أيب إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمقاردة سمٗمْمؾ أُمػم اعمـ وم٢منا 

:  ُمــ احلٗمـ٤مظ ، طمتك ىم٤مل مجعٌ  ، وؿمٝمػمة ُمتقاشمرة قمديدة ُمتٙم٤مصمرة ـم٤مًم٥م 

ٟمف مل يرد ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ٕطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مٕؾمـ٤مٟمٞمد اًمّمـحٞمح٦م اجلٞمـ٤مد ُمـ٤م إ

، إٓ أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م اظمتٚمٗمـ٧م ومٞمٝمـ٤م  (0)سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ٕمكمورد ًم

: طمـدي٨م  ، ُمٜمٝمـ٤م ٝمـ٤م آظمـرون، وشمٙمٚمؿ ومٞم ومّمححٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ، أٟمٔم٤مر احلٗم٤مظ

 سم٤مب اًمٕمٚمؿ. ، وطمدي٨م ، وطمدي٨م رد اًمِمٛمس ، وطمدي٨م اعمقآة اًمٓمػم

                                                 

 أمحد اسمـ طمٜمٌـؾاإلُم٤مم [ سمًٜمد صحٞمح أنا 4572روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمرىمؿ ] (1)

: )ُم٤م ضم٤مء ٕطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ضم٤مء ًمٕمـكم  ىم٤مل

 (.رل اه قمٜمفسمـ أيب ـم٤مًم٥م ا
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ر ــم٤مهـ قـأسمـوم٘مـد أومـرده سم٤مًمتـ٠مًمٞمػ احل٤مومٔمـ٤من  (0)، أُم٤م طمدي٨م اًمٓمـػم

 حمٛمد سمـ  قمٌداه أسمق، و أطمد شمالُمذة احل٤ميمؿ (6)، سمـ محدان دــأمحد سمـ ــحمٛم

                                                 

: يمٜم٧م أظمدم رؾمـقل اه  وهمػمه طمٞم٨م ىم٤مل ٜمفرل اه قمسمـ ُم٤مًمؽ  أٟمسطمدي٨م اًمٓمػم هق ُم٤م رواه  (1)

م ًمرؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومرخ ُمِمقي وم٘م٤مل : اًمٚمٝمـؿ  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومُ٘مد 

 ُمــ : اًمٚمٝمـؿ اضمٕمٚمـف رضمـاًل  : وم٘مٚمـ٧م ، ىم٤مل ائتٜمل سم٠مطم٥م ظمٚم٘مؽ إًمٞمؽ ي٠ميمؾ ُمٕمل ُمـ هذا اًمٓمػم

،   صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم طم٤مضمـ٦م: إن رؾمقل اه وم٘مٚم٧م رل اه قمٜمف، ومج٤مء قمكم  إٟمّم٤مر

، صمؿ ضمـ٤مء وم٘مـ٤مل رؾمـقل اه  : إن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم طم٤مضم٦م صمؿ ضم٤مء وم٘مٚم٧م

: ُمـ٤م طمًٌـؽ  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: اومتح ومدظمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

: ُمـ٤م محٚمـؽ  ، وم٘مـ٤مل يزقمؿ إٟمؽ قمغم طم٤مضم٦م ، يردين أٟمس هذه آظمر صمالث يمرات : إنا  ؟ وم٘م٤مل قَمكَما 

،   ُمـ ىمـقُمل، وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن رضماًل  ، ؾمٛمٕم٧م دقم٤مءك : ي٤م رؾمقل اه ؟ وم٘مٚم٧م قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م

 : إنا اًمرضمؾ ىمد حي٥م ىمقُمف.                                                                  وم٘م٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

[ واًمٜمًـ٤مئل ذم اًمًـٜمـ 3841[ واًمٌـزار ذم ُمًـٜمده سمـرىمؿ ]3721ُمذي سمرىمؿ ]أظمرضمف اًمؽم

[ 529أُم٤مًمٞمـف سمـرىمؿ ] [ واعمحـ٤مُمكم ذم4152[ وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده سمرىمؿ ]8398اًمٙمؼمى سمرىمؿ ]

[ واحل٤ميمؿ 731اًمٙمٌػم سمرىمؿ ] [ واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ5886واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط سمرىمؿ ]

 ل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه.[ وىم٤م4651ذم اعمًتدرك سمرىمؿ ]

، أطمد اًمرطم٤مًملم اعمّمٜمٗملم  هق احل٤مومظ اعمجقد أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ محدان  اخلراؾم٤مين (2)

 (.3/1111صح٥م أسم٤م قمٌداه احل٤ميمؿ وخترج سمف. اٟمٔمر شمرمجتف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ )
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 (0).ٌل٤من اًمذهـسمـ قمثٛم ٛمدـأطم

 (6)اًمٕم٤ٌمس سمـ قم٘مدة، أسمقاحل٤مومٔم٤من  أيًْم٤م: وم٠مومرده  آةوأُم٤م طمدي٨م اعمق

 (8)ل.ٌاًمذه قمٌداه أسمقو

احلًــ سمــ  أسمـقاحلـ٤مومظ أيًْمـ٤م : ومـ٠مومرده  وأُم٤م طمـدي٨م رد اًمِمـٛمس

 (2)، لًٌمحمٛمد سمــ أؾمـٕمد اجلـقا قمكم أسمقٛمحدث اًمٜم٤ًمسم٦م اًمنميػ ـؿم٤مذان، واًم

 أطمد إئٛم٦م اعمّمٜمٗملم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس .

                                                 

وىمـد  ، وطمدي٨م اًمٓمػم قمغم وٕمٗمف ومٚمف ـمرق مج٦م : (13/233ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ) (1)

 .٤م سم٤معمٕمت٘مد سمٓمالٟمفأٟموٓ  ، أومردهت٤م ذم ضمزء ومل يث٧ٌم

أسمـق اًمٕمٌـ٤مس  ، واعمحـدث اًمٌحـر ، طم٤مومظ اًمٕمٍم:  (842ـ3/839) ىم٤مل اًمذهٌل شمذيمرة احلٗم٤مظ (2)

 ويمثـرة ، ويم٤من إًمٞمـف اعمٜمتٝمـك ذم ىمـقة احلٗمـظ ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم وُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ

 ...وصٜمػ ومجع وأًمػ ذم إسمقاب واًمؽماضمؿ ، احلدي٨م

 .(يمت٤مب اًمذهٌل ُمٓمٌقع وُمتداول وهق سمٕمٜمقان )ـمرق طمدي٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه( 3)

: حمٛمد سمـ أؾمٕمد سمـ قمكم سمـ اعمٕمٛمر سمـ  (5/75ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمرمجتف ُمـ ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (4)

إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ سمـ حمٛمد اجلقاًمٌل سمـ قمٌٞمـداه  قمكم سمـ أيب ه٤مؿمؿ احلًلم سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ

سمـ احلًلم إصٖمر سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم، أسمق قمكم اًمنميػ اًمٜم٤ًمسم٦م اًمٜم٘مٞم٥م، ىمـ٤مل اًمرؿمـٞمد 

ورأي٧م ًمف ُمع ذًمؽ ضمزأ ذم مجع ـمرق رد اًمٕمٓم٤مر ذم ُمِمٞمخ٦م سمـ احلٛمػمي: يم٤من قم٤معم٤م سم٤مٕٟم٤ًمب... 

 ...رل اه قمٜمف اًمِمٛمس ًمٕمكم
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 فَ ، وٓ وضمـا  ٚمـؿ أر ُمــ أومـرده سم٤مًمتـ٠مًمٞمػ، وم طمدي٨م سم٤مب اًمٕمٚمـؿ ٤مأُم

، وشمرضمٞمح ىمقل ُمـ  اجلزء جلٛمع ـمرىمف اهذ ت: وم٠مومرد اًمٕمٜم٤مي٦م إًمٞمف سم٤مًمتّمٜمٞمػ

ــ  ومٞمـف ؾمــٌٞمؾ اًمٕمــدل واإلٟمّمـ٤م،٤م ، ؾمــ٤مًمٙمً  طمٙمـؿ سمّمــحتف ـمريــؼ  ٤م، ُمتجٜمًٌ

ومتح اعمٚمؽ اًمٕمـكم سمّمـح٦م طمـدي٨م سمـ٤مب )  ، وؾمٛمٞمتف اًمتٕمّم٥م وآقمت٤ًم،

 .(ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمكم

ـا  ، وأن  ٤ملـ٤مإلظمالص ذم إىمـقال وإقمٛمـسم قمكما  واه أؾم٠مل أن يٛم

، واحلٛمـد ه قمـغم  قمٚمـًّم ويزيدين ،  ُم٤م يٜمٗمٕمٜمل، ويٕمٚمٛمٜمل  يٜمٗمٕمٜمل سمّم قمٚمٛمٜمل

 يمؾ طم٤مل.

 سمًؿ اه اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

أٟمـ٤م صمٕمٞمٚمـ٥م، أٟمـ٤م اعمٚمـقي  ،أٟم٠ٌمٟم٤م قمنمة ىمـ٤مًمقا: أٟم٠ٌمٟمـ٤م اًمؼمهـ٤من اًمًـ٘م٤م

أٟم٤م اًمِمٛمس اًم٤ٌمسمكم، أٟمـ٤م  اًمٕمجٛمل، أمحداًمٕمز حمٛمد سمـ  أسمقواجلقهري ىم٤مٓ: أٟم٤م 

سمــ ظمٚمٞمـؾ اًمًـٌٙمل، أٟمـ٤م اًمـٜمجؿ اًمٖمٞمٓمـل، أٟمـ٤م زيمريـ٤م، أٟمـ٤م حمٛمـد سمــ  أمحد

سمـ قمكم )ح( وأٟم٠ٌمٟم٤م اًمٕمٗمري، أٟم٤م اًمؼمزٟمجـل، أٟمـ٤م  قمٌداًمقه٤مب، أٟم٤م قمٌداًمرطمٞمؿ

احلـ٤مومظ، قمكم سمـ  أمحداًمٗمالين، أٟم٤م اسمـ ؾمٜمف، أٟم٤م اًمقوٓيت، أٟم٤م اسمـ أريمّمش، أٟم٤م 

احل٤مومظ، أٟم٤م اًمّمالح سمـ يمٞمٙمٚمدي احل٤مومظ، ىم٤مٓ: أٟم٤م سمـ احلًلم  قمٌداًمرطمٞمؿأٟم٤م 
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احلًـ سمـ قمٌـ٤مس،  ٤مقمثّمن احل٤مومظ، أٟم٤م إؾمح٤مق سمـ حيٞمك، أٟمأمحد سمـ حمٛمد سمـ 

اًمًٛمرىمٜمدي  أمحداًمقاطمد سمـ محقيف، أٟم٤م وضمٞمف سمـ ـم٤مهر، أٟم٤م احلًـ سمـ دأٟم٤م قمٌ

احلـ٤مومظ، أٟمـ٤م  أمحـد، أٟم٤م حمٛمد سمـ ظـم٤مًم٥م محزة سمـ حمٛمد احل٤موم أسمقأٟم٤م ، احل٤مومظ

 أسمـقاًمّمٚم٧م اهلـروي، أٟمـ٤م  أسمقص٤مًمح اًمٙمراسمٞمز، أٟم٤م ص٤مًمح سمـ حمٛمد، أٟم٤م  أسمق

قمـ رؾمـقل رل اه قمٜمٝم٤م قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ،ُمٕم٤موي٦م

، ومٛمــ أراد أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمـؿ وقمـكم سم٤مهبـ٤م"اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 ."قمٚمًٞم٤مومٚمٞم٠مت  سم٤مهب٤م

سمحـر )اًمًٛمرىمٜمدي ذم يمت٤مسمف  دأمححمٛمد احلًـ سمـ  أسمقأظمرضمف احل٤مومظ 

اًمذي مجع ومٞمـف ُم٤مئـ٦م أًمـػ طمـدي٨م سم٤مٕؾمـ٤مٟمٞمد  (إؾم٤مٟمٞمد ذم صح٤مح اعم٤ًمٟمٞمد

ؾمٕمد سمـ اًمًـٛمٕم٤مين: ًمـق رشمـ٥م وهـذب مل  أسمقاًمّمحٞمح٦م، وومٞمف ي٘مقل احل٤مومظ 

 ي٘مع ذم اإلؾمالم ُمثٚمف، وهق ذم صمّمٟمّمئ٦م ضمزء.

 واحلدي٨م رواه قمـ أيب اًمّمٚم٧م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ:  ؾؾت:

 .يارياًم إؾمّمقمٞمؾحمٛمد سمـ  -1

 .اهلروي قمٌداًمرطمٞمؿحمٛمد سمـ  -2

 .احلًـ سمـ قمكم اعمٕمٛمري -3
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 .حمٛمد سمـ قمكم اًمّم٤مئغ -4

 .إؾمح٤مق سمـ طمًـ سمـ ُمٞمٛمقن احلريب -5

 .إٟم٤ٌمري قمٌداًمرمحـاًم٘م٤مؾمؿ سمـ  -6

 .قمٌداًمرمحـاحلًلم سمـ ومٝمؿ سمـ  -7

  "هتذي٥م أصم٤مر": وم٠مظمرضمٝم٤م اسمـ ضمرير ذم إسامطقؾأما رواية حمؿد بـ 

سمـ ص٤مًمح اهلـروي،  قمٌداًمًالمياري، صمٜم٤م اًم إؾمّمقمٞمؾىم٤مل: طمّدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

ىمـ٤مل: رل اه قمٜمٝمـ٤م ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌـ٤مس  أسمقصمٜم٤م 

ومٛمــ  ،ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ٤مأٟم"ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

 ."أراد اعمديٜم٦م ومٚمٞم٠مهت٤م ُمـ سم٤مهب٤م

عمًـتدرك ا": وم٠مظمرضمٝمـ٤م احلـ٤ميمؿ ذم طبـداـرحقؿوأما رواية حمؿد بـ 

اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ  أسمقىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (0)"قمغم اًمّمحٞمحلم

ُمٕم٤مويـ٦م  أسمـقسمـ ص٤مًمح، صمٜمـ٤م  قمٌداًمًالماًمّمٚم٧م  أسمقاهلروي، صمٜم٤م  قمٌداًمرطمٞمؿ

ىم٤مل: ىمـ٤مل رؾمـقل اه رل اه قمٜمٝم٤م  قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ومٛمـ أراد اعمديٜم٦م  ،أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م"ؾمٚمؿ: آًمف صغم اه قمٚمٞمف و

                                                 

 [.4637( سمرىمؿ ]3/137غم اًمّمحٞمحلم )اعمًتدرك قم( 1)
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 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه.  "ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب

: وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٓمـؼماين ذم غيوأما رواية احلسـ بـ طظ وحمؿد بـ اـصا

حٛمد سمـ اًمّم٤ميغ ـ: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم اعمٕمٛمري وُم ىم٤مل (0)"اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"

ُمٕم٤مويـ٦م  أسمقاهلروي، صمٜم٤م سمـ ص٤مًمح  قمٌداًمًالماًمّمٚم٧م  أسمقاعمٙمل ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م 

: ىمـ٤مل  ىمـ٤مل ٤مـرل اه قمٜمٝمٛمـ ج٤مهد قمــ اسمــ قمٌـ٤مسـقمـ إقمٛمش قمـ ُمـ

أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ومٛمــ أراد ":  رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 ."اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مشمف ُمـ سم٤مسمف

ذم شمرمجـ٦م  (6): وم٠مظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥موأما رواية إسحاق بـ احلسـ احلر 

سمــ حمٛمـد سمــ قمٛمـر  أظمؼمٟمـ٤مىمـ٤مل:  "شم٤مريخ سمٖمداد"ُمـ سمـ ص٤مًمح  قمٌداًمًالم

اًمِم٤مومٕمل، صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ احلًـ سمـ  قمٌداهحمٛمد سمـ  أظمؼمٟم٤مرد، ٜماًم٘م٤مؾمؿ اًم

ُمٕم٤موي٦م قمـ  أسمقصمٜم٤م  -يٕمٜمل اهلروي -سمـ ص٤مًمح  قمٌداًمًالمُمٞمٛمقن احلريب، صمٜم٤م 

ىمـ٤مل: ىمـ٤مل رؾمـقل اه رل اه قمـٜمٝمّم إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌـ٤مس 

 .". ٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م.أٟم"ف وآًمف وؾمٚمؿ: صغم اه قمٚمٞم

                                                 

 [.11161( سمرىمؿ ]11/65اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )( 1)

 (.11/48شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)
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 (0)وم٠مظمرضمٝمـ٤م اخلٓمٞمـ٥م كبـاري:األ طبـداـرمحـوأما رواية اـؼاسؿ بـ 

سمــ  أمحدسمٙمر ُمٙمرم سمـ  أسمق أظمؼمٟم٤مسمـ رزق:  أمحدحمٛمد سمـ  أظمؼمٟم٤مىم٤مل:  أيًْم٤م

اًمّمٚم٧م اهلـروي،  أسمقإٟم٤ٌمري، صمٜم٤م  قمٌداًمرمحـُمٙمرم اًم٘م٤مل، صمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

ىمـ٤مل:  رل اه قمٜمٝمـ٤م ي٦م قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌـ٤مسُمٕم٤مو أسمقصمٜم٤م 

ىمـ٤مل   "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م"ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

 اًم٘م٤مؾمؿ: ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: هق صحٞمح.

ىمـ٤مل:  (6): وم٠مظمرضمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم )اعمًتدرك(وأما رواية احلسع بـ ؽفؿ

 أسمقسمـ متٞمؿ، صمٜم٤م احلًلم سمـ ومٝمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤مه  أمحدًـ حمٛمد سمـ احل أسمقطمدصمٜم٤م 

ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمــ جم٤مهـد قمــ اسمــ قمٌـ٤مس أيب اًمّمٚم٧م اهلروي قمـ 

ُمديٜمـ٦م  ٤مأٟمـ"ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ: رل اه قمٜمٝمّم 

سمــ ىم٤مل احلـ٤ميمؿ: احلًـلم   "ومٛمـ أراد اعمديٜم٦م ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب ،اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

 (8)صم٘م٦م ُم٠مُمقن طم٤مومظ... قمٌداًمرمحـومٝمؿ سمـ 

                                                 

 (.11/49شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 [.4638( سمرىمؿ ]3/137اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ) (2)

 وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. صمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ:( 3)
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يمـّم طمٙمـؿ سمـف حيٞمـك سمــ  ،اًمّمحٞمحذط ومٝمذا احلدي٨م سمٛمٗمرده قمغم 

 حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي، وسمٞم٤من ذًمؽ ُمـ شمًٕم٦م ُم٤ًمًمؽ: أسمقُمٕملم واحل٤ميمؿ و

 :ادسؾؽ األول

ورضمـ٤مل هـذا اًمًـٜمد  ،داًم٦من ُمدار صح٦م احلدي٨م قمغم اًمْمٌط واًمٕمأ

 :٠ًمل قمٜمٝمؿومال يُ  (0)وإقمٛمش وجم٤مهدُمٕم٤موي٦م  أسمقيمٚمٝمؿ قمدول و٤مسمٓمقن، أُم٤م 

ًمٙمقهنؿ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح، وًمالشمٗم٤مق قمغم صم٘متٝمؿ وضمالًمتٝمؿ، وأُم٤م ُمـ دون 

ًمتٕمددهؿ وصم٘مـ٦م أيمثـرهؿ، ويمـقن  :أيًْم٤مأيب اًمّمٚم٧م اهلروي ومال ي٠ًمل قمٜمٝمؿ 

 أسمـقٚمـؿ يٌـؼ حمـال ًمٚمٜمٔمـر إٓ ومقمـ أيب اًمّمـٚم٧م،  ُمٕمرووًم٤مو ُمِمٝمقًرااحلدي٨م 

احلـدي٨م، وهـق قمـدل صم٘مـ٦م صـدوق  قمغم وقمٚمٞمف يدور حمقر اًمٙمالم ،اًمّمٚم٧م

ٍمة ـ، رطمـؾ ذم ـمٚمٌـف إمم اًمٌـ ُمٕمرو، سمٓمٚم٥م احلدي٨م وآقمتٜم٤مء سمف ، ُمرل

                                                 

صم٦م ُمروي٤مهتؿ ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م وهؿ ُمـ ُمِم٤مهػم اًمرواة اًمث٘م٤مت، أُم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م ومٝمق ه١مٓء اًمثال( 1)

حمٛمد سمـ ظم٤مزم، أسمق  (:475حمٛمد سمـ ظم٤مزم اًمٙمقذم، ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

ُمٕم٤موي٦م اًميير اًمٙمقذم قَمِٛمَل وهق صٖمػم، صم٘م٦م أطمٗمظ اًمٜم٤مس حلدي٨م إقمٛمش، وىمد هيؿ ذم 

(: ؾمٚمٞمّمن سمـ ُمٝمران 254قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ) طمدي٨م همػمه... وإقمٛمش ىم٤مل

سم٤مًم٘مراءات ورع، ًمٙمٜمف يدًمس. أُم٤م جم٤مهد وم٘م٤مل إؾمدي اًمٙم٤مهكم، إقمٛمش، صم٘م٦م طم٤مومظ، قم٤مر، 

 (: جم٤مهد سمـ ضمؼم اعمخزوُمل اعمٙمل، صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ.521قمٜمف ذم اًمت٘مري٥م )
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ودظمؾ سمٖمـداد ومحـدث هبـ٤م، روى قمٜمـف  ،واًمٙمقوم٦م واحلج٤مز واًمٞمٛمـ واًمٕمراق

وقم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري  ،سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي احل٤مومظ ص٤مطم٥م اعمًٜمد أمحد

وحمٛمـد سمــ قمـكم  ،ريبص٤مطم٥م حيٞمك سمـ ُمٕمـلم، وإؾمـح٤مق سمــ احلًــ احلـ

ي ـسمــ اًمٜمـ أمحـدواحلًـ سمـ قمٚمقي٦م اًم٘مٓمـ٤من، وقمـكم سمــ  ،اعمٕمرو، سمٗمًت٘م٦م

وحمٛمـد سمــ راومـع  ،وؾمٝمؾ سمـ زٟمجٚم٦م ،إمحز إؾمّمقمٞمؾوحمٛمد سمـ  ،إزدي

وقمكم سمــ  ،سمـ ؾمٞم٤مر اعمروزي أمحدو ،أمحد سمـ طمٜمٌؾسمـ  قمٌداهو ،ريسمق٤ماًمٜمٞمً

وُمٕمـ٤مذ سمــ  ،يُملـاحلـ قمٌداهوحمٛمد سمـ  ،وقمّمر سمـ رضم٤مء ،طمرب اعمقصكم

 اعمثٜمك وآظمرون.

 أمحداحلًـ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد  : ىمرأت قمغم(0)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

سمــ حمٛمـد سمــ قمٛمـر سمــ  أمحـدسمـ حمٛمد سمـ رُمٞمح اًمٜمًقي، ىمـ٤مل: ؾمـٛمٕم٧م ا

اًمّمـٚم٧م  أسمـقسمــ ؾمـٞم٤مر سمــ أيـقب، ي٘مـقل  أمحـدسمًٓم٤مم، ي٘مـقل: ؾمـٛمٕم٧م 

 ،سمــ ؾمـٛمرة قمٌداًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اهلروي: ذيمر ًمٜم٤م أٟمف ُمـ ُمقامم قمٌداًمًالم

وهـق  ،وىمد ًم٘مل وضم٤مًمس اًمٜم٤مس ورطمؾ ذم احلدي٨م، ويمـ٤من صـ٤مطم٥م ىمِمـ٤موم٦م

ُمـ آطم٤مد اعمٕمدوديـ ذم اًمزهد، ىمدم ُمرو أي٤مم اعم٠مُمقن يريد اًمتقضمف إمم اًمٖمـزو، 
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إمم أن أراد إفمٝم٤مر يمالم ضمٝمؿ، وىمـقل اًم٘مـرآن خمٚمـقق،  ٤مومٚمؿ يزل قمٜمده ُمٙمرُمً 

يـرد قمـغم  قمٌداًمًـالمويمـ٤من  ،فوؾم٠مًمف أن يٙمٚمٛم ،ومجع سمٞمٜمف وسملم سمنم اعمرؾمك

ويمٚمـؿ سمنمـ  ،واًم٘مدريـ٦م ،أهؾ إهقاء ُمــ اعمرضمئـ٦م، واجلٝمٛمٞمـ٦م، واًمزٟم٤مدىمـ٦م

اعمرؾمك همػم ُمرة سملم يدي اعم٠مُمقن ُمع همػمه ُمـ أهؾ اًمٙمالم، يمـؾ ذًمـؽ يمـ٤من 

 ،ًمف، ويم٤من يٕمر، سمٙمالم اًمِمٞمٕم٦م، وٟم٤مفمرشمف ذم ذًمؽ ٕؾمتخرج ُم٤م قمٜمـده رُ ٗمَ اًمٔمَ 

 قمـكمويؽمطمؿ قمغم  رل اه قمٜمٝمّم، ر وقمٛمرومٚمؿ أره يٗمرط، ورأيتف ي٘مدم أسم٤م سمٙم

، وٓ يذيمر أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ رل اه قمٜمٝمّم وقمثّمن

 ؿا إٓ سم٤مجلٛمٞمؾ، وؾمٛمٕمتف ي٘مـقل: هـذا ُمـذهٌل اًمـذي أديــ اه سمـف، إٓ أن صَمـ

ــ ــراهٞمؿ قمـــ شمٚمــؽ ٥مأطم٤مديــ٨م يروهيــ٤م ذم اعمث٤مًم ـــ إسم ، وؾمــ٠مًم٧م إؾمــح٤مق سم

وُمـ٤م روى ذم  ،ُمقؾمـك أيب٦م ٟمحق ُم٤م ضم٤مء ذم وهل أطم٤مدي٨م ُمروي  ،إطم٤مدي٨م

ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل: هذه أطم٤مدي٨م ىمد روي٧م، ىمٚم٧م: ومتٙمره يمت٤مسمتٝم٤م واًمروايـ٦م قمٛمــ 

ومـال أيمـره ذًمـؽ. َوأُمـ٤م ُمــ  ،وم٘م٤مل: أُم٤م ُمـ يروهي٤م قمـ ـمريؼ اعمٕمروم٦م ؟يروهي٤م

 ومال أرى اًمرواي٦م قمٜمف. ،ويريد قمٞم٥م اًم٘مقم هب٤م ،يروهي٤م دي٤مٟم٦م

   أظمؼمٟم٤مسمـ قمٛمر اًمقاقمظ، صمٜم٤م أيب، و قمٌٞمداه: أظمؼمين (0)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م
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اًمقاقمظ، صمٜم٤م قمٛمر  أمحدقمٛمر سمـ  أظمؼمٟم٤مسمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعم١مدب،  قمٌداًمٖمٗم٤مر

سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م َأيب ي٘مقل: ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمــ ُمٕمـلم  سمـ قمكمسمـ احلًـ ا

 قمـ َأيب اًمّمٚم٧م اهلروي وم٘م٤مل: صم٘م٦م صدوق إٓ أٟمف يتِمٞمع.

حٛمد سمـ اًمٕمٌـ٤مس، صمٜمـ٤م ـُم ٟم٤مأظمؼماجلقهري،  أظمؼمٟم٤م: (0)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

سمــ اجلٜمٞمـد  اه قمٌـد، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمــ  حٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمقيمٌلـُم

: ىمـد ؾمـٛمع وُمـ٤م  : ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ َأيب اًمّمٚم٧م اهلروي وم٘مـ٤مل ىم٤مل

 .أقمرومف سم٤مًمٙمذب

 قمٌـداهحمٛمد سمــ  أظمؼمٟم٤ماعم٘مري،  حمٛمد سمـ قمكم أظمؼمٟم٤م: (6)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

ؾمـٛمٕم٧م  :َأسم٤م اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إصؿ ي٘مقل ري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧مسمق٤ماًمٜمٞمً

اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري ي٘مقل: ؾمـٛمٕم٧م حيٞمـك سمــ ُمٕمـلم يقصمـؼ َأسمـ٤م اًمّمـٚم٧م 

: َأٟمف طمدث قمـ َأيب ُمٕم٤موي٦م سمحـدي٨م - ىمٞمؾ ًمفأو  –سمـ ص٤مًمح وم٘مٚم٧م  قمٌداًمًالم

َأًمـٞمس ىمـد  ؟!!وم٘م٤مل ُم٤م شمريدون ُمـ هـذا اعمًـٙملم  "سم٤مهب٤م ، وقمكمٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿأ"

 ٟمحقه!!أو ٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي قمـ َأيب ُمٕم٤موي٦م هذا طمدث سمف حم

                                                 

 (.49 - 11/48شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.11/51شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (61)    

 

: ىمرأت قمغم اًمؼمىم٤مين قمــ حمٛمـد سمــ اًمٕمٌـ٤مس ىمـ٤مل: (0)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

سمــ  ٛمدـأطمـيف، صمٜمـ٤م رؾمـتقحٛمد سمـ ُمًٕمدة، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ دـُم أمحدطمدصمٜم٤م 

قمــ أيب اًمّمـٚم٧م  حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمـرز ىمـ٤مل: ؾمـ٠مًم٧م حيٞمـك سمــ ُمٕمـلم

، وم٘مٞمؾ ًمـف: ذم طمـدي٨م ًمٞمس ممـ يٙمذب قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي وم٘م٤مل:

أٟم٤م ُمديٜمـ٦م " رل اه قمٜمٝم٤م َأيب ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 وم٘م٤مل: هق ُمـ طمدي٨م َأيب ُمٕم٤موي٦م. "اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

صمؿ يمػ قمٜمف، ويمـ٤من  ىمديًّم ُمٕم٤موي٦م  أسمقأظمؼمين اسمـ ٟمٛمػم ىم٤مل: طمدث سمف 

اعمِمـ٤ميخ، ويمـ٤مٟمقا يٓمٚم٥م هذه إطم٤مديـ٨م ويٙمـرم  ااًمّمٚم٧م رضمال ُمقًه  أسمق

 حيدصمقٟمف هب٤م.

 اًمٕمـالء حمٛمـد سمــ قمـكم أسمـقاًم٘مـ٤مل  أظمؼمٟم٤م: أيًْم٤م (6)وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

ـ ظمٚمـػ ٛم١مُمـ سمــقمٌداًمـ أظمؼمٟمـ٤مُمًـٚمؿ سمــ ُمٝمـران،  أسمق أظمؼمٟم٤م ،اًمقاؾمٓمل

يب اًمّمـٚم٧م اهلـروي، أحٛمد قمــ ـص٤مًمح سمــ ُمـ سم٤م قمكمأاًمٜمًٗمل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

حٞمك سمـ ُمٕملم قمٜمـده، ـًـ اًم٘مقل ومٞمف، ورأي٧م يوم٘م٤مل: رأي٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم حُي 

                                                 

 (.11/51شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.11/51شم٤مريخ سمٖمداد ) (2)



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (62)    

 

رل اه   قمـكم ٤مويـ٦م طمـدي٨ميب ُمٕمأوؾمئؾ قمـ هذا احلدي٨م اًمذي رواه قمــ 

اًمٗمٞمدي، ىمٚم٧م: ُم٤م اؾمـٛمف؟  أيًْم٤موم٘م٤مل: رواه   "سم٤مهب٤م قمكمأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ و"قمٜمف

 .اهـ حٛمد سمـ ضمٕمٗمرـىم٤مل ُم

: هـذا طمـدي٨م قم٘م٥م ختري٩م احلـدي٨م (0)(اعمًتدرك)وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم 

صم٘م٦م ُم٠مُمقن: وم٢مين ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ  صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وأسمق اًمّمٚم٧م

يٕم٘مقب ذم اًمت٤مريخ ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري ي٘مـقل: ؾمـ٠مًم٧م 

حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ أيب اًمّمٚم٧م اهلروي وم٘م٤مل: صم٘م٦م، ىمٚم٧م أًمٞمس ىمد طمدث قمــ 

؟ وم٘م٤مل: ىمد طمدث سمف حمٛمد سمــ ضمٕمٗمـر "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ"  أيب ُمٕم٤موي٦م سمحدي٨م

 اًمٗمٞمدي وهق صم٘م٦م ُم٠مُمقن.

ل احل٤ميمؿ أيًْم٤م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٍم أمحد سمـ ؾمـٝمؾ اًمٗم٘مٞمـف اًم٘مٌـ٤مين، وىم٤م

إُم٤مم قمٍمه سمٌخ٤مرى ي٘مقل: ؾمـٛمٕم٧م صـ٤مًمح سمــ حمٛمـد سمــ طمٌٞمـ٥م احلـ٤مومظ 

ي٘مقل: وؾمئؾ قمـ أيب اًمّمٚم٧م اهلروي وم٘م٤مل: دظمؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وٟمحـ ُمٕمف 

قمغم أيب اًمّمٚم٧م، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، ومٚمّم ظمرج شمٌٕمتف وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مـقل رمحـؽ اه 

أٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م "طمدي٨م   ؟ وم٘م٤مل: هق صدوق، وم٘مٚم٧م ًمف: إٟمف روىذم أيب اًمّمٚم٧م
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٤م ـوم٘م٤مل: ىمد روى هذا ذاك اًمٗمٞمدي قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمـش يمٛمـ "اًمٕمٚمؿ

      (0)رواه أسمق اًمّمٚم٧م. اهـ

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ىم٤مل زم دقمٚم٩م: أٟمف ؾمٛمع أسم٤م ؾمٕمٞمد اهلروي وىمٞمؾ ًمف: 

٤م ؾم٠مًمتؽ قمــ ـ: إٟمٛمصم٘م٦م، ىم٤مل ،ٟمٕمٞمؿ سمـ اهلٞمْمؿىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم أيب اًمّمٚم٧م؟ 

 (6)صم٘م٦م. ،وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ قمٌداًمًالم

 ورأي٧م اسمـ ُمٕملم قمٜمده. : يم٤من و٤مسمًٓم٤م،داوودقمـ أيب  يضمروىم٤مل أ

اًمّمـٚم٧م  أسمـقسمــ صـ٤مًمح  قمٌداًمًـالم: (8)(اعمٞمـزان)وىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 اهـ .ٟمف ؿمٞمٕمل ضمٚمدأاهلروي اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح إٓ 

ٟمـف أل قمغم سمروايتف قمٜمف، وذًمؽ يد ٛمد سمـ طمٜمٌؾـأطمسمـ  اه قمٌدووصم٘مف 

ه سم٤مًمروايـ٦م أسمـقيم٤من ٓ يروي إٓ قمٛمـ يـ٠مُمره  اه قمٌدوم٢من  : أيًْم٤مصم٘م٦م قمٜمد أسمٞمف 

ح٤مومظ ذم همـػم ُمقوـع ُمــ يمت٤مسمـف ـ٤م ذيمـره اًمــ، يمٛمـ ٛمـ هق قمٜمده صم٘م٦مـقمٜمف ُم

   ."شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م"
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ٓ  أمحـدسمــ  قمٌـداهيمـ٤من  :وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ اًم٤ٌمهكم

ًمٙمت٤مسم٦م قمٜمف، ويمـ٤من ٓ يـ٠مذن ًمـف أن يٙمتـ٥م إٓ ه ذم اأسمقيٙمت٥م إٓ قمٛمـ أذن ًمف 

وًمـذًمؽ  :أن يٙمت٥م قمٛمــ أضمـ٤مب ذم اعمحٜمـ٦م ن يٛمٜمٕمفيم٤مقمـ أهؾ اًمًٜم٦م طمتك 

   (0)اهـ .اعمًٜمد سمـ اجلٕمد وٟمٔمراؤه ُمـ وم٤مشمف قمكم

 قمٌداهسمـ سمِم٤مر اًمقاؾمٓمل: يم٤من  قمٌداهٛم٦م إسمراهٞمؿ سمـ ـوىم٤مل ذم شمرضم

 (6)قمـ صم٘م٦م قمٜمد أسمٞمف. ٓ يٙمت٥م إٓ

سمـ صٜمدل قم٘م٥م ىمـقل احلًـٞمٜمل أٟمـف جمٝمـقل:  ٌداهقموىم٤مل ذم شمرمج٦م 

 :ٓسمٜمف ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمـف أمحدوي٠مذن  ،جٝمقٓ ُمـ روى قمٜمف مج٤مقم٦مـيمٞمػ يٙمقن ُم

 (8)ه ذم إظمذ قمٜمف.أسمقيم٤من ٓ ي٠مظمذ إٓ قمٛمـ ي٠مذن ًمف  قمٌداهن ٢موم

سمـ اعمٕمٚمؿ قم٘م٥م ىمـقل احلًـٞمٜمل ٓ يـدري  قمٌداًمرمحـوىم٤مل ذم شمرمج٦م 

 قمٜمف، ه ذم اًمٙمت٤مسم٦م أسمقيٙمت٥م إٓ قمٛمـ ي٠مذن ًمف  قمٌداهُمـ هق: ىمٚم٧م: ُم٤م يم٤من 
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 (0)سمف. ومٝمذا اًم٘مدر يٙمٗمل ذم اًمتٕمريػ

ٓ  ٛمدـأطمـسمـ  اه قمٌد: يم٤من  ٛم٦م اًمٚمٞم٨م سمـ ظم٤مًمد اًمٌٚمخلـوىم٤مل ذم شمرضم

 (6)وهلذا يم٤من ُمٕمٔمؿ ؿمٞمقظمف صم٘م٤مت. : ه ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمفأسمقيٙمت٥م إٓ قمٛمـ أذن ًمف 

 ،اًم٘مٌـقل قمٌداهقخ طمٙمؿ ؿمٞم :ٛم٦م حمٛمد سمـ متٞمؿ اهلِمكمـوىم٤مل ذم شمرضم

 (8)ه ومٞمـف.أسمـقٕٟمف يم٤من ٓ يٙمت٥م إٓ قمٛمـ أذن ًمف  :إٓ أن يث٧ٌم ومٞمف ضمرح ُمٗمن

، وذم شمرمجـ٦م (2)سمــ ضمٕمٗمـر قمٌـداهحٛمد سمـ ـذم شمرمج٦م ُم أيًْم٤موٟمص قمغم ذًمؽ 

 (8)حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمزسم٤مزم.

 ،٤منـسمـ ص٤مًمح سمــ ؾمٚمٞمٛمـ قمٌداًمًالم: (2)"شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"وىم٤مل ذم 

 وأومرط،  ، ويم٤من يتِمٞمع صدوق ًمف ُمٜم٤ميمػم ،ُمقمم ىمريش ، اًمّمٚم٧م اهلروي أسمق

 اهـ  .اًمٕم٘مٞمكم وم٘م٤مل: يمذاب

                                                 

 (.258شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (1)

 (.355شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (2)

 (.361شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (3)

  (.366شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (4)

 (.381شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (5)

 (.355شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )( 6)
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وىمد ٟمص ذم ظمٓم٦ٌم هذا اًمٙمت٤مب: قمغم أٟمف حيٙمؿ قمغم اًمرضمـؾ سم٠مصـح ُمـ٤م 

، ومٝمـ١مٓء مج٤مقمـ٦م ُمــ إئٛمـ٦م وصم٘مـقه ووصـٗمقه سم٤مًمّمـدق واًمّمـالح (0)ىمٞمؾ ومٞمف

ــحٞمح، و ــ٥م ذم راوي اًمّم ــ٤م يٓمٚم ــغم ُم ــذا أقم ــٌط، وه ــواًمْم ــ٤مل ًم ٞمس ذم رضم

حلم ُمـ وصػ سم٠ميمثر ُمـ هذا، وٓ ُمـ اشمٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، وىمد اًمّمحٞم

: ىم٤مل اسمــ اًم٘مٓمـ٤من: (6)(اعمٞمزان)ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م ُم٤مًمؽ سمـ اخلػم اًمزي٤مدي ُمـ 

وذم اًمّمحٞمحلم قمـدد صم٘م٦م، هق ممـ مل شمث٧ٌم قمداًمتف، يريد أٟمف ُم٤م ٟمص أطمد قمغم أٟمف 

ٛمٝمـقر قمـغم أن ُمــ يمـ٤من ُمــ ٟمص قمـغم شمـقصمٞم٘مٝمؿ، واجل اأطمدً  يمثػم ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أنا 

 اهـ .طمديثف صحٞمح أنا ُيٜمٙمر، ومل ي٠مت سمّم  ،اعمِم٤ميخ ىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م

سمــ  ٕمٌداًمًـالمومٙمٞمـػ سم ،٤موم٢مذا يمـ٤من طمـدي٨م ُمــ هـذا طم٤مًمـف صـحٞمحً 

 ٤محيٞمك سمـ ُمٕملم اًمذي هق أؿمد اًمٜمـ٤مس شمٕمٜمًتـُمثؾ اًمذي وصم٘مف مج٤مقم٦م ومٞمٝمؿ  ؟!!ص٤مًمح

اًمروايـ٦م قمٜمـف، وىمـد روى قمٜمـف ٓسمٜمـف ذم  سمــ طمٜمٌـؾأمحد ذم اًمرضم٤مل، واًمذي ي٠مذن 

 سمؾ جي٥م أن يٙمقن طمديثف أصح ُمـ طمدي٨م اعمذيمقريـ. ،مج٤مقم٦م، ومل ي٠مت سمّم يٜمٙمر

                                                 

(: )..أٟمٜمل أطمٙمؿ قمغم يمؾ ؿمـخص ُمـٜمٝمؿ 73حل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ىم٤مل ا( 1)

 سمحٙمؿ يِمٛمؾ أصح ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وأقمدل ُم٤م وصػ سمف، سم٠مخلص قم٤ٌمرة، وأظمٚمص إؿم٤مرة..(.

 (.6/6ُمٞمزان آقمتدال )( 2)
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 :ؾؽ اـثاينساد

سمــ صـ٤مًمح ذم  قمٌداًمًـالمأهنؿ ىمد صححقا ًمرضم٤مل مل يٌٚمٖمـقا رشمٌـ٦م 

طمتـك  ،صمٜمك سمف قمٚمٞمف أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمـديؾأاًمْمٌط واًمٕمداًم٦م، ومل ي٘م٤مرسمقه ومٞمّم 

يمّم شم٘مدم قمـ اًمذهٌل ذم رضم٤مل اًمّمحٞمحلم وٟمًـٌف صححقا ًمرضم٤مل جمٝمقًملم 

إمم اجلٛمٝمقر، ويمّم هق ذط يمثػم ممـ صٜمػ ذم اًمّمحٞمح يم٤مسمـ ظمزيٛم٦م واسمــ 

اًمٚمذيـ شمّمحٞمحٝمّم أقمغم ُمـ شمّمحٞمح احل٤ميمؿ يمّم ٟمـص قمٚمٞمـف احلـ٤مومظ  ،طم٤ٌمن

وم٘مد ٟم٘مؾ اسمــ قمٌـداهل٤مدي ذم )اًمّمـ٤مرم اعمٜمٙمـل( قمــ اسمــ  ،وهمػمه (0)اسمـ يمثػم

ُمــ أن يٙمـقن  فياوذا شمٕمرى رإ ،دي٨م اًمذي حيت٩م سمفطم٤ٌمن أٟمف ىم٤مل: و٤مسمط احل

أو  ،ُمٜم٘مٓمًٕمـ٤مأو يم٤من ؾمٜمده ُمرؾمال أو وح، دوٟمف جمرأو ومقىمف جمروح أو  جمروطًم٤م

 اهـ .ُمٜمٙمًرايم٤من اعمتـ 

  ُمًـٚمؽ اسمــ طمٌـ٤من ذم يمتـ٤مب (6)(ُم٘مدُمـ٦م اًمٚمًـ٤من)وىم٤مل احلـ٤مومظ ذم 

طمـ٤مشمؿ وهمـػمه قمـغم أهنـؿ  أسمـقممــ ٟمـص قمٚمـٞمٝمؿ  أٟمف يذيمر ظمٚمً٘مـ٤م  "اًمث٘م٤مت"

ويم٤من قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن أنا ضمٝم٤مًم٦م اًمٕملم شمرومع سمروايـ٦م واطمـد ُمِمـٝمقر  ،ٝمقًمقنجم

                                                 

 (. اعمٓمٌقع ُمع ذطمف اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م.27 -26اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م )( 1)

 (.1/14ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)
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وًمٙمـ ضمٝم٤مًم٦م طم٤مًم٦م سم٤مىمٞمـ٦م قمٜمـد همـػمه، وىمـد  ،اسمـ ظمزيٛم٦م وهق ُمذه٥م ؿمٞمخف

إذ اًمتجـريح  :أومّمح اسمـ طم٤ٌمن سم٘م٤مقمدشمف وم٘م٤مل: اًمٕمدل ُمـ مل يٕمر، ومٞمف اجلرح

اًمٜم٤مس طمتك يتٌلم ضمرطمف، إذ مل يٙمٚمػ  ،ح ومٝمق قمدلومٛمـ مل جيرا  ،ود اًمتٕمديؾ

 اهـ .ُم٤م هم٤مب قمٜمٝمؿ

: ذيمـره (0)(اًمٚمًـ٤من)ذم آظمر ُمـ اؾمٛمف أيـقب ُمــ  أيًْم٤موىم٤مل احل٤مومظ 

ٓ أدري ُمــ هـق  ،اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل: روى قمٜمف ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمـقن

ُمـ أٟمـف يـذيمر  ،وٓ اسمـ ُمـ هق، وهذا اًم٘مقل ُمـ اسمـ طم٤ٌمن ي١ميد ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف

ومل يٙمـ احلدي٨م اًمـذي  ،رحذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت يمؾ جمٝمقل روى قمٜمف صم٘م٦م ومل جي

يرويف ُمٜمٙمرا، هذه ىم٤مقمدشمف وىمد ٟمٌف قمغم ذًمؽ احل٤مومظ صالح اًمـديـ اًمٕمالئـل، 

 واحل٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ سمـ قمٌداهل٤مدي وهمػممه٤م.

سمٕمد ٟم٘مـؾ يمـالم اسمــ طمٌـ٤من:  ،ٛم٦م ؾمٞمػ أيب حمٛمدـذم شمرضم أيًْم٤موىم٤مل 

ٟمف يم٤من قمٜمده أن طمدي٨م اعمجٝمقًملم اًمـذيـ مل جيرطمـقا أوهذا دًمٞمؾ واوح قمغم 

   (6)اهـ .ُم٘مٌقل

                                                 

 (.1/492ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)

 (.3/134ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)
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 (0)"شمٕمجٞمـؾ اعمٜمٗمٕمـ٦م"  وىم٤مل ذم شمرمج٦م قمٌداه سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعمـدين ُمــ

سمــ أيب ؾمـٕمٞمد راويـلم ومل  ٕمٌـداهسمٕمد يمالم ُم٤م ٟمّمف: وشمٚمخص ُمـ هـذا أن ًم

 اهـ  .ومٝمق قمغم ىم٤مقمدة صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن ،ومل ي٠مت سمٛمتـ ُمٜمٙمر ،جيرح

ف ىمـ٤مل ذم ٟمأُمٜمٝم٤م  ،وىمد ؾمٚمؽ احل٤مومظ هذا اعمًٚمؽ ذم يمثػم ُمـ شمٍموم٤مشمف

ردًا قمـغم اًمـذهٌل ذم طمـدي٨م ُمـ٤م  (6)(اًمٚمًـ٤من)سمـ رُم٤مضمس ُمـ  قمٌداهشمرمج٦م 

ٞمف ُمًتقران مل شمتح٘مـؼ أهٚمٞمـتٝمّم ومل يوإن ر :وم٤محلدي٨م طمًـ اإلؾمٜم٤مد :ٟمّمف

ٓ  ،ُمٞمـ٤م سم٤مًمتـدًمٞمسوُمـ٤م رُ  ،طمـ٤م سم٤مًمًـّمعوسا  ،وحلديثٝمّم ؿم٤مهد ىمقي ،جيرطم٤م

اًم٘مـقل اًمـذي طمٙمٞمٜمـ٤مه ؾمٞمّم اًمتًقي٦م اًمذي هق أومحش أٟمقاع اًمتدًمٞمس، إٓ ذم 

 اهـ .٤م قمـ اسمـ قمٌداًمؼمآٟمٗمً 

،  ٤م سطمـقا سمـفـجرطمقا يمٛمــ)وم٢من ىمٞمؾ(: هذا ُمنموط سمٙمـقهنؿ مل يـ

 ، ٤مقم٦مـٛمــوم٢مٟمف وإن يمـ٤من وصم٘مـف ضم ، سمـ ص٤مًمح يمذًمؽ قمٌداًمًالموًمٞمس طم٤مل 

هـق قمٜمـدهؿ  ، : حيـدث سمٛمٜمـ٤ميمػم ، وم٘م٤مل زيمري٤م اًمًـ٤مضمل وم٘مد وٕمٗمف آظمرون

                                                 

 (.223شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ) (1)

 (.4/111ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)
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: مل يٙمــ سمّمـدوق (0)طمـ٤مشمؿ أسمقوىم٤مل ،  ٘م٦مـ: ًمٞمس سمث ػ. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئلـوٕمٞم

: ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜمـ٤ميمػم ذم ومْمـؾ أهـؾ اًمٌٞمـ٧م (6)، وىم٤مل اسمـ قمدي ػـهق وٕمٞم

، ويمـذا  ٤مثً ظمٌٞم راومْمًٞم٤م: يم٤من  قمـ اًمدارىمٓمٜمل ين، وىم٤مل اًمؼمىم٤م ٛمتٝمؿ هب٤مـوهق اًم

جقز آطمتجـ٤مج سمـف إذا ـٟمـف يمـذاب ٓ يـأ:  وزاد ذم رواي٦م قمٜمف (8)ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 (2)اٟمٗمرد.

 ب قمٜمف ُمـ وضمٝملم:اجلقا ؾؾـا:

هــذا اجلــرح سم٤مـمــؾ ُمــردود قمــغم رأي اجلٛمٝمــقر  : إنا اـقجــف األول

ٕٟمف ُمٌٜمـك قمـغم  :واًم٘مقاقمد اعم٘مررة قمٜمدهؿ، يمّم ؾمت٘مػ قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اه شمٕم٤ممم

 أصؾ وم٤مؾمد ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اعمٕمدوم.

                                                 

 (.6/48اجلرح واًمتٕمديؾ )( 1)

 (.5/332اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( 2)

 (.3/71اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم )( 3)

( واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم 18/73( وهتذي٥م اًمٙمّمل )6/285واٟمٔمر شمرمجتف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )( 4)

( وُمٞمـزان 2/394( واعمٖمٜمـل ذم اًمْمـٕمٗم٤مء )2/151( واعمجـروطملم )2/116ٓسمـ اجلقزي )

(: صـدوق ًمـف ُمٜمـ٤ميمػم ويمـ٤من 355وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )( 4/348آقمتدال )

 يتِمٞمع، وأومرط اًمٕم٘مٞمكم وم٘م٤مل: يمذاب.
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ٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سم٠مؿمد مم٤م شمٙمٚمـؿ سمـف ذم : أهنؿ صححقا ًمرضم٤مل شمُ اـقجف اـثاين

 ،اًمٙمذب وؾمـقء اًمٕم٘مٞمـدةُمـ سمف  لُما سم٠مؾمقأ مم٤م رُ سمـ ص٤مًمح، ورُمق قمٌداًمًالم

مم٤م جي٥م ُمٕمف أن يٙمقن طمديثف أصـح ُمــ طمـديثٝمؿ، وم٘مـد صـححقا ًمرضمـ٤مل 

 .قمغم ٟمٗمًف سمذًمؽ وومٞمٝمؿ ُمـ أىمرا  ،يمذاسملم ُمتٝمٛملم سم٤مًمقوع

سمــ أيب  أمحدىم٤مل  ويس.أسمـ أيب  ؾمّمقمٞمؾومّمحح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ إل

اجلٜمٞمد قمـ اسمـ ُمٕمـلم: وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ  حيٞمك قمـ اسمـ ُمٕملم: ينق احلدي٨م.

وٕمٞمػ، وىم٤مل ذم ُمقوـع آظمـر:  (0)وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل خيٚمط ويٙمذب ًمٞمس سمٌمء.

 -٤م يٕمٜمـل ُم٤مًمًٙمـ -ظم٤مًمـف قمــ وىمـ٤مل اسمــ ُمٕمـلم: روى  همػم صم٘م٦م ومل خيرج ًمف.

وىمـ٤مل اًمٜميـ سمــ ؾمـٚمٛم٦م اعمـروزي:  ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أطمد. ،أطم٤مدي٨م همرائ٥م

ٞمكم ذم يمــذاب يمــ٤من حيــدث قمـــ ُم٤مًمــؽ سمٛمًــ٤مئؾ اسمـــ وهــ٥م، وذيمــره اًمٕم٘مــ

وىمـ٤مل إزدي:  اًمْمٕمٗم٤مء. وٟم٘مؾ قمـ اسمـ ُمٕملم أٟمـف ىمـ٤مل: ٓ يًـقى ومٚمًـلم.

وىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمــ  اسمـ أيب أويس: يم٤من يْمع احلدي٨م. طمدصمٜم٤م ؾمٞمػ سمـ حمٛمد أنا 

 سمـ أيب أويس ي٘مقل: رسمّم يمٜم٧م أوع احلدي٨م ٕهؾ  إؾمّمقمٞمؾؿمٌٞم٥م: ؾمٛمٕم٧م 

                                                 

 (.17اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )( 1)
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 (0)إذا اظمتٚمٗمقا ومٞمّم سمٞمٜمٝمؿ. ،اعمديٜم٦م

يمـذاب  :(6)ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ، ٤ملـسمـ زيد اجلٛم ٞمدؾَم وصحح اًمٌخ٤مري ُٕ 

،  : ُمـؽموك(8)، وىمـ٤مل اًمٜمًـ٤مئل أشمٞمتف سمٌٖمداد ومًٛمٕمتف حيدث سم٠مطم٤مديـ٨م يمـذب

وىمـ٤مل اسمــ  .: يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمٜم٤ميمػم وينـق احلـدي٨م(2)وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 أسمـق، وىم٤مل  وقم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف ،يتٌلم قمغم روايتف اًمْمٕمػ :(8)قمدي

، وىمـ٤مل اسمــ  : وـٕمٞمػ احلـدي٨م ن ومٞمف، وىمـ٤مل اًمـدارىمٓمٜمل: يتٙمٚمٛمق(2)طم٤مشمؿ

ـــ ـــٕمٗمقه(2)يمق٠ٓمُم .................................................. ،  : و

                                                 

( وهتذي٥م اًمتٝمـذي٥م 3/124( وهتذي٥م اًمٙمّمل )1/371: اًمتٕمديؾ واًمتجريح )واٟمٔمر شمرمجتف ذم( 1)

( واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم 1/56ورضم٤مل ُمًٚمؿ ) (1/69( ورضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )1/271)

( 1/379دال )( وُمٞمزان آقمت1/323( واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )1/117ٓسمـ اجلقزي )

 وق أظمٓم٠م ذم أطم٤مدي٨م ُمـ طمٗمٔمف.صد(: 118شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ) وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم

 (.3/394شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم سمرواي٦م اًمدوري )( 2)

 (.19اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم )( 3)

 (.1/181اعمجروطملم )( 4)

 (.1/411اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( 5)

 (.2/318اجلرح واًمتٕمديؾ )( 6)

 (.٤56مل )/ـاإليمٛم( 7)



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (73)    

 

، وىمــ٤مل اًمٌــزار: طمــدث  : يمــ٤من همــػم ُمــرل ذم اًمروايــ٦م(0)خٓمٞم٥مـوىمــ٤مل اًمــ

ت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م. وىمد اطمتٛمؾ طمديثف ُمـع ؿمـٞمٕم٦م ؿمـديدة ومٞمـف، وىمـ٤مل يسم٠مطم٤مدي٨م مل 

 (6)حدث قمٜمف سمٛمٜم٤ميمػم.ـحٞمك اًمّمقذم يـسمـ ي ٛمدـطمأ: ؾمٛمٕم٧م  اًم٤ًمضمل

: داوود أسمقىم٤مل ومٞمف  ك اًمًدود.رِ دْ وصحح اًمٌخ٤مري ًمٚمحًـ سمـ ُمُ 

 (8)٤مد.ـٛمـيمذاب يم٤من ي٠مظمذ أطم٤مدي٨م ومٝمد سمـ قمق، ومٞمٚم٘مٞمٝم٤م قمغم حيٞمك سمـ طم

 سمـ قمٞمًك سمـ طم٤ًمن اعمٍمي، ىم٤مل  محدوصحح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٕ

                                                 

 (.7/47شم٤مريخ سمٖمداد )( 1)

( 1/411اًمتٕمـديؾ واًمتجـريح )( و78ُمـ أظمرضمٝمؿ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ )شمًٛمٞم٦م واٟمٔمر شمرمجتف ذم: ( 2)

ــذي٥م ) ــذي٥م اًمتٝم ــّمل )1/311وهت ــذي٥م اًمٙم ــ٤مري 3/238( وهت ــحٞمح اًمٌخ ــ٤مل ص ( ورضم

( 1/1/124( واًمْمـٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم ٓسمــ اجلـقزي )1/28( ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مـٞمكم )2/869)

زان آقمتـدال ( وُمٞمـ98( وُمـ روى قمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح )1/91واعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء )

وٕمٞمػ أومرط سمـ ُمٕملم ومٙمذسمف وُم٤م (: 112وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ) (1/419)

 ًمف ذم اًمٌخ٤مري ؾمقى طمدي٨م واطمد ُم٘مرون سمٖمػمه.

( وهتـذي٥م اًمٙمـّمل 2/277( وهتذي٥م اًمتٝمـذي٥م )2/478اٟمٔمر شمرمجتف ذم: اًمتٕمديؾ واًمتجريح )( 3)

واعمٖمٜمــل ذم  (1/165ًمٌخــ٤مري )( ورضمــ٤مل صــحٞمح ا3/39( واجلــرح واًمتٕمــديؾ )6/323)

( وىم٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر ذم شم٘مريـ٥م اًمتٝمـذي٥م 2/274( وُمٞمزان آقمتدال )1/167اًمْمٕمٗم٤مء )

 ٓ سم٠مس سمف وٟمًٌف أسمق داود إمم شمٚم٘ملم اعمِم٤ميخ.(: 164)
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: شمٙمٚمـؿ اًمٜمـ٤مس (0)طم٤مشمؿ أسمق، وىم٤مل : يم٤من اسمـ ُمٕملم حيٚمػ أٟمف يمذابداوود أسمق

زرقمف قمغم ُمًٚمؿ روايتف قمٜمـف  أسمق: أٟمٙمر (6)قملدومٞمف، وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اًمؼم

 - وأؿمـ٤مر إمم ًمًـ٤مٟمف –يِمٙمقن ذم أٟمف ُمٍم ذم اًمّمحٞمح، وىم٤مل ُم٤م رأي٧م أهؾ 

 (8).يٕمٜمل أٟمف يٙمذب

شمٚمؽ إطم٤مدي٨م يمـّم ؾمـؽماه  ُمـ رضم٤مل مم٤م شمقسمع قمٚمٞمف يمثػم قمدًداسم٠ميمثر 

 (2)ًمذي سمٕمده . . .ذم اعمًٚمؽ ا

 :ادسؾؽ اـثاـث

 ح ّمحا ى ويُ ٘مقا ومحديثف يُ  ،٤م ومٞمفـإن اًمراوي وإن يم٤من ُمتٙمٚمٛمً 

                                                 

 (.2/64اجلرح واًمتٕمديؾ )( 1)

 (.676ؾم١مآت اًمؼمذقمل )( 2)

( وهتـذي٥م اًمٙمـّمل 1/56اًمتٝمـذي٥م )( وهتـذي٥م 1/332اٟمٔمر شمرمجتف ذم: اًمتٕمديؾ واًمتجريح ) (3)

( واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم 1/36( ورضم٤مل ُمًٚمؿ )1/41( )1/417ورضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )

( وُمٞمــزان آقمتــدال 75( وُمـــ روى قمــٜمٝمؿ اًمٌخــ٤مري ذم اًمّمــحٞمح )1/82ٓسمـــ اجلــقزي )

صدوق شمٙمٚمـؿ ذم سمٕمـض ؾمـّمقم٤مشمف،  (:83( وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )1/268)

 : سمال طمج٦م.ىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 ف اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ.ٜمتٌهذه اًمٕم٤ٌمرة ُمتٕمٚم٘م٦م سمٙمالم اعم١مًمػ قمـ اًمقضمف اًمث٤مين اًمذي شم٘مدم، ومٚمٞم( 4)
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سمــ صـ٤مًمح مل  قمٌداًمًـالموإٟمّم يٕمدون ذم ُمٜمٙمراشمف ُم٤م شمٗمرد سمـف، و ،سم٤معمت٤مسمٕم٤مت

 سمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ:  ،يٜمٗمرد هبذا احلدي٨م

 .حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي -1

 .ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف -2

 .دسمـ جم٤مًم ؾمّمقمٞمؾإقمٛمر سمـ  -3

 .سمـ ؾمٚمٛم٦م اجلرضم٤مين أمحد -4

 .إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمرازي -5

 .٦مرضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم -6

 .ُمقؾمك سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري -7

 .اشدَ حمٛمقد سمـ ظِم  -8

 .احلًـ سمـ قمكم سمـ راؿمد -9

 قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم. أسمق -11

: ومـذيمره٤م حيٞمـك سمــ ُمٕمـلم يمـّم شم٘مـدم حمؿـد بــ جعػـرأُم٤م ُمت٤مسمٕمـ٦م 

سمــ  أمحداحلًـ حمٛمد سمـ  أسمقدصمٜم٤م ىم٤مل: طم (0)"ُمًتدريمف"وأظمرضمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم 

                                                 

 [.4638( سمرىمؿ ]3/137اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ) (1)
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متٞمؿ اًم٘مٜمٓمري صمٜم٤م احلًلم سمـ ومٝمد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ اًمييس، صمٜمـ٤م حمٛمـد 

ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس  أسمقسمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي، صمٜم٤م ا

رل اه قمٜمٝمّم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ: َأٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م 

 ـ أراد اعمديٜم٦م ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب.ومٛم ،اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

اًمّمٚم٧م اهلـروي قمــ َأيب ُمٕم٤مويـ٦م،  أسمقىم٤مل احلًلم سمـ ومٝمؿ: طمدصمٜم٤مه 

 قمٌـداًمرمحـأن احلًلم سمـ ومٝمؿ سمــ  ،هلذا اًمٕمٚمؿاعمًتٗمٞمد : ًمٞمٕمٚمؿ (0)ىم٤مل احل٤ميمؿ

 طم٤مومظ. اهـ صم٘م٦م ُم٠مُمقن

وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر وصم٘م٦م حيٞمك سمـ ُمٕملم، ومٝمذه اعمت٤مسمٕمـ٦م سمٛمٗمردهـ٤م  ؾؾت:

 قمغم ذط اًمّمحٞمح.

ذم شمرمجتـف  (6): وم٠مظمرضمٝمـ٤م اخلٓمٞمـ٥مجعػر بـ حمؿد اـػؼقفأُم٤م ُمت٤مسمٕم٦م و

سمــ حمٛمـد سمــ  أمحداحلًلم سمـ قمكم اًمّمٞمٛمري، صمٜم٤م  أظمؼمٟم٤مُمـ اًمت٤مريخ وم٘م٤مل: 

 أسمـق قمٌـداهسمـ أيب طمّملم، صمٜم٤م حمٛمـد سمــ  أمحدقمكم اًمّمػمذم، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ 

                                                 

وهلذا احلدي٨م ؿمـ٤مهد ُمــ طمـدي٨م ؾمـٗمٞم٤من اًمثـقري ( وىم٤مل: 3/137اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ) (1)

 .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

 (.7/172شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)
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 أسمـق٤م حمٛمـد اًمٗم٘مٞمـف، صمٜمـ أسمـقٕمٗمر احليُمل، صمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٌٖمـدادي ضم

ىمـ٤مل: رل اه قمٜمٝمـ٤م ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهـد، قمــ اسمــ قمٌـ٤مس 

أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمـؿ وقمـكم "ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ."ومٛمـ َأراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب ،سم٤مهب٤م

وىم٤مل: ومٞمف ضمٝم٤مًمـ٦م،  (0)(اعمٞمزان): ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ذيمره اًمذهٌل ذم ؾؾت

ظمٓمٌـ٦م )ٛمـ جيٝمٚمف ُمــ ىمٌـؾ ٟمٗمًـف، يمـّم ذيمـره ذم وهذه اًمّمٞمٖم٦م يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞم

وم٢من ضمٕمٗمر اعمذيمقر ىمـد روى قمــ صم٘مـ٦م ومل  ،ومٚمق ؾمٚمٛمٜم٤م ًمف ضمٝم٤مًمتف (6)(ٛمٞمزانـاًم

ومحديثـف صـحٞمح قمـغم رأي اجلٛمٝمـقر، يمـّم  ،طمف أطمد، ومل ي٠مت سمّم يٜمٙمـرجير  

 .٤م٤م طمٙمٞمٜم٤مه قمٜمف آٟمٗمً ـسح سمف اًمذهٌل ومٞمٛم

 ٛمتف ُمـ ـ شمرضم: وم٠مظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذماطقؾـإسؿطؿر بـ وأُم٤م ُمت٤مسمٕم٦م 

                                                 

 (.2/145ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

)وىمد اطمتقى يمت٤ميب هذا قمـغم ذيمـر اًمٙمـذاسملم  (:1/113ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُم٘مدُم٦م ُمٞمزان آقمتدال )( 2)

٤مقملم اعمتٕمٛمديـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اه... صمؿ قمغم ظمٚمؼ   يمثػم ُمــ اعمجٝمـقًملم  ممــ يـٜمص أسمـق طمـ٤مشمؿ  اًمقوا

ضمٝم٤مًمـ٦م، أو جيٝمـؾ أو ٟمحـق ذًمـؽ ُمــ اًمرازي قمغم أٟمف جمٝمقل، أو ي٘مقل: همػمه ٓ يٕمر،، أو ومٞمـف 

 اًمٕم٤ٌمرات اًمتل شمدل قمغم قمدم ؿمٝمرة اًمِمٞمخ سم٤مًمّمدق، إذ اعمجٝمقل همػم حمت٩م سمف..(.
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سمــ حمٛمـد سمــ  قمٌٞمـداهاعمٕمـدل و قمكم سمـ أيب قمـكم أظمؼمٟم٤موم٘م٤مل:  (0)"اًمت٤مريخ"

ر، صمٜمـ٤م ٠مسمقسمـ ؾم قمٌٞمداهسمـ  أمحداًمٜمج٤مر ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد اعمٔمٗمر، صمٜم٤م  قمٌٞمداه

ُمٕم٤موي٦م اًميير، قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد  أسمقسمـ جم٤مًمد، صمٜم٤م  إؾمّمقمٞمؾقمٛمر سمـ 

٤مل: ىمـ٤مل رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف ىمـرل اه قمـٜمٝمّم سمـ قم٤ٌمس اقمـ 

 ."ومٛمـ أراد احلٙمٛم٦م ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب ،سم٤مهب٤م وقمكمي  ٙمٛم٦مأٟم٤م ُمديٜم٦م احل"وؾمٚمؿ: 

حٛمد سمـ هِم٤مم، صمٜمـ٤م ـىم٤مل: صمٜم٤م ُم أيًْم٤مٛمتف ـذم شمرضم (6)وأظمرضمٝم٤م اًمٕم٘مٞمكم

 سمف. ٤مقمٞمؾـإؾمٛمقمٛمر سمـ 

، وأٟمٙمـر سمٕمْمـٝمؿ أن (8)اطمت٩م سمف اًمؽمُمـذي ٤مقمٞمؾـإؾمٛم: قمٛمر سمـ ؾؾت

أمحـد اسمــ سمــ  قمٌـداها احلدي٨م ُمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، وىمد ؾمـ٠مل يٙمقن ؾمٛمع هذ

 (2)ق.دَ أسم٤مه قمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل: ُم٤م أراه إٓ َص  طمٜمٌؾ

 ٛمتف ُمـ ـوم٠مظمرضمٝم٤م اسمـ قمدي ذم شمرضم بـ سؾؿة: ؿدـأحوأما متابعة 

                                                 

 (.11/213شم٤مريخ سمٖمداد )( 1)

 (.3/149اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم )( 2)

قمٛمر سمـ إؾمّمقمٞمؾ سمـ جم٤مًمد هق ؿمٞمخ اًمؽمُمذي وىمد روى قمٜمف ذم ضم٤مُمٕمف، سمؾ وصحح طمديثف. اٟمٔمر  (3)

 [.3417ُمثال طمدي٨م رىمؿ ]

 (.7/374هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )( 4)
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سمـ ؾمـٚمٛم٦م  أمحدسمـ ؾمٚمٞمّمن سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م  قمٌداًمرمحـىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (0)(اًمٙم٤مُمؾ)

وي٦م، قمــ إقمٛمـش، قمــ جم٤مهـد، قمــ اسمــ ُمٕم٤م أسمققمٛمرو اجلرضم٤مين، صمٜم٤م ق سمأ

 ٤مأٟمـ"ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ: رل اه قمٜمٝم٤م قم٤ٌمس 

 ."ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

وم٠مظمرضمٝمـ٤م اسمــ ضمريـر ذم  وأما متابعة إبراهقؿ بــ مقسـك اــرازي:

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمرازي وًمـٞمس سمـ٤مًمٗمراء، صمٜمـ٤م  (هتذي٥م أصم٤مر)

 سمف.رل اه قمٜمٝم٤م وي٦م قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمٕم٤م أسمق

 وىم٤مل اسمـ ضمرير: هذا اًمِمٞمخ ٓ أقمرومف وٓ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف همػم هذا احلدي٨م.

طمًٜم٦م قمـغم ذط اسمــ طمٌـ٤من أو صحٞمح٦م  أيًْم٤موهذه اعمت٤مسمٕم٦م  ؾؾت:

ٕن إسمراهٞمؿ روى قمـ صم٘م٦م، وروى قمٜمـف صم٘مـ٦م ومل جيـرح  :٤م ؾمٌؼـوُمقاوم٘مٞمف يمٛم

 .٤م يٜمٙمرـومل ي٠مت سمٛم

سمــ  أمحد ٦مٛمـوم٠مظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذم شمرضم وأما متابعة رجاء بـ سؾؿة:

سمــ  أمحـد أظمؼمٟمـ٤موم٘مـ٤مل:  (6)"اًمتـ٤مريخ"وم٤مذويف سمـ قمزرة أيب سمٙمر اًمٓمح٤من ُمـ 

                                                 

  (.1/189اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ) (1)

 (.4/348شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)
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سمــ  أمحـدسمٙمـر  أسمقاًمِم٤مهد، صمٜم٤م  قمٌداهسمـ حمٛمد سمـ  قمٌداهحمٛمد اًمٕمتٞم٘مل، صمٜم٤م 

يزيـد سمــ ؾمـٚمٞمؿ، سمـ حمٛمد سمــ  أمحد قمٌداه أسمقوم٤مذويف سمـ قمزرة اًمٓمح٤من، صمٜم٤م 

ج٤مهد، ـُمٕم٤موي٦م اًميير، قمـ إقمٛمش قمـ ُمـ أسمقطمدصمٜمل رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م، صمٜم٤م 

: ىمـ٤مل رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف  ىمـ٤ملرل اه قمٜمٝمـ٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ."، ومٛمـ أراد اًمٕمٚمؿ، ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمبُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ٤مأٟم"وؾمٚمؿ: 

سمـ ؾمٚمٞمّمن  : وم٠مظمرضمٝم٤م ظمٞمثٛم٦مكصاريوأما متابعة مقسك بـ حمؿد األ

ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ قمق،، صمٜم٤م حمٗمقظ سمـ سمحر، صمٜم٤م ُمقؾمك سمــ حمٛمـد 

جم٤مهـد قمــ اسمــ  ـإٟمّم٤مري اًمٙمقذم، قمـ أيب ُمٕم٤مويـ٦م، قمــ إقمٛمـش، قمـ

ٟمـ٤م أ "ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ: رل اه قمٜمٝمّم قم٤ٌمس 

 ."سم٤مهب٤م قمكمي و ،ُمديٜم٦م احلٙمٛم٦م

 (اًمٙم٤مُمـؾ)ذم وم٠مظمرضمٝمـ٤م اسمــ قمـدي  اش:َد ِخ وأما متابعة حمؿقد بـ 

 .ُمٕم٤موي٦م سمف أسمقطمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمثّمن، صمٜم٤م حمٛمقد سمـ ظمداش، صمٜم٤م 

 وحمٛمقد سمـ ظمداش صم٘م٦م صدوق ًمٙمـ اًمراوي قمٜمف اهتٛمف اسمـ قمدي.

 ؾمٕمٞمد اًمٕمدوي صمٜم٤م  أسمقىم٤مل:طمدصمٜم٤م  أيًْم٤م طظوأما متابعة احلسـ بـ 
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 (0).ُمٕم٤موي٦م سمف أسمقسمـ راؿمد، صمٜم٤م  احلًـ سمـ قمكم

وًمٙمــ  ،(6)داوود أسمـقصدوق اطمت٩م سمـف  أيًْم٤مواحلًـ سمـ قمكم  ؾؾت:

 قمٜمف ُمّتٝمؿ. اًمراوي

سمــ  إؾمـّمقمٞمؾوم٠مظمرضمٝم٤م اسمــ طمٌـ٤من ذم شمرمجـ٦م  وأما متابعة أ  طبقد:

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـلم  (8)(اًمْمٕمٗم٤مء)حمٛمد سمـ يقؾمػ أيب ه٤مرون اجلؼميٜمل ُمـ 

قمٌٞمـد  أسمـقسمــ حمٛمـد سمــ يقؾمـػ، صمٜمـ٤م  إؾمّمقمٞمؾسمـ إؾمح٤مق إصٌٝم٤مين، صمٜم٤م ا

 اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس

ُمديٜمـ٦م  ٤مأٟمـ"ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ:  رل اه قمٜمٝم٤م

 ."سم٤مهب٤م ؾِ ٌَ ومٚمٞم٠مهت٤م ُمـ ىمِ  ،ومٛمـ أراد اًمدار ،سم٤مهب٤م قمكمي اًمٕمٚمؿ و

 :متابعات أخرى

٤مق سمــ راهقيـف ومـٞمّم ىمد شم٘مدم قمـ اسمـ ٟمٛمػم وحيٞمك سمــ ُمٕمـلم وإؾمـح

 أؾمٜمده قمٜمٝمؿ اخلٓمٞم٥م أن هذا احلدي٨م صم٤مسم٧م ُمٕمرو، ُمـ طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م 

                                                 

 (.2/341اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( 1)

 [.4524احلًـ سمـ قمكم سمـ راؿمد ُمـ ؿمٞمقخ أيب داوود، وىمد روى قمٜمف ذم اًمًٜمـ. اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ ]( 2)

 (.1/131اعمجروطملم )( 3)
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 ٟمف صم٤مسم٧م قمٜمف سمٓمريؼ اًمِمٝمرة وآؾمتٗم٤مو٦م.أمم٤م دل قمغم 

ُمـ همػم ـمريؼ أيب ُمٕم٤مويـ٦م: ىمـ٤مل اسمــ قمـدي ذم  متابعة أخرى ؾارصة

سمــ طمٗمـص  أمحـد: طمـدصمٜم٤م (0)(اًمٙم٤مُمـؾ)أيب اًمٗمتح ُمـ  ،شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم

اًمٙمقذم، قمـ إقمٛمـش، قمــ جم٤مهـد  ، أسمق اًمٗمتحدي، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٘م٦ٌماًمًٕم

ىمـ٤مل: ىمـ٤مل رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف رل اه قمٜمٝمـ٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 قم٘م٦ٌم جمٝمقل. ؾمٕمٞمد سمـ :وىم٤مل اسمـ قمدي "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م"وؾمٚمؿ: 

قمـ إقمٛمـش: ىمـ٤مل اسمــ قمـدي ذم شمرمجـ٦م قمـثّمن سمــ  متابعة أخرى

: أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ زاـمٞم٤م، طمدصمٜم٤م قمـثّمن أيًْم٤م (6)(اًمٙم٤مُمؾ)ُمقي اًمِم٤مُمل ُمـ إ قمٌداه

سمـ يقٟمس، قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمــ  كإُمقي، طمدصمٜم٤م قمٞمً قمٌداهسمـ 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ: رل اه قمٜمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس 

 ."وقمكم سم٤مهب٤م ،أٟم٤م دار احلٙمٛم٦م"

 ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل صححقه٤م  ومٝمذه ُمت٤مسمٕم٤مت ٓ يقضمد ُمثٚمٝم٤م ًمٙمثػم

                                                 

 (.3/412وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )اًمٙم٤مُمؾ ذم ( 1)

 (.3/412اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ) (2)
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يمـؾ "  طمـدي٨م (0)(اًمٓمٌ٘مـ٤مت)وىمد صحح اًمت٤مج اًمًٌٙمل ذم أول  سم٤معمت٤مسمٕم٤مت،

قمـ اًمزهـري،  (6)ىمرةُمـ رواي٦م وهق   "أُمر ذي سم٤مل ٓ يٌدأ ومٞمف سم٤محلٛمد ه أىمٓمع

 أسمـق: وىمـ٤مل ضمـًدا: ُمٜمٙمر احلدي٨م (8)أمحدوىمرة ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: وٕمٞمػ، وىم٤مل 

واًمٜمًـ٤مئل: ًمـٞمس  (8)طمـ٤مشمؿ أسمق٤م ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مل : إطم٤مدي٨م اًمتل يروهي(2)زرقم٦م

 .: ذم طمديثف ٟمٙم٤مرةداوود أسمق، وىم٤مل يسم٘مق

ذيمر اًمًٌٙمل هذا اجلرح يمٚمف، صمؿ ىم٤مل: وُمع هذا ومٝمق قمٜمدي ُمـ أصم٧ٌم 

أظمرى ٓ شم٘م٤موم اًمقضمقه  : ٕٟمف شمقسمع قمٚمٞمف، وذيمر وضمقًه٤مقمـ اًمزهري أطم٤مديثف

 وسم٤مه اًمتقومٞمؼ. ،اًمتل قمْمْمٜم٤م هب٤م ٟمحـ طمدي٨م اًم٤ٌمب

                                                 

 (.1/7ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى )( 1)

هق ىمرة سمـ قمٌداًمرمحـ  سمـ طمٞمقيؾ، ُمـ أوصمؼ اًمرواة قمـ اًمزهري. ىم٤مل قمٜمف اسمــ طمجـر ذم شم٘مريـ٥م  (2)

( وهتـذي٥م 8/333(: صدوق ًمف ُمٜم٤ميمػم.. واٟمٔمر شمرمجتف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )455اًمتٝمذي٥م )

( واعمٖمٜمل 6/53( واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )3/485ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم ) (23/581ًمٙمّمل )ا

 (.5/471( وُمٞمزان آقمتدال )2/524ذم اًمْمٕمٗم٤مء )

 (.3/17اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )( 3)

 (.7/131اجلرح واًمتٕمديؾ ) (4)

 (.7/131اجلرح واًمتٕمديؾ )( 5)
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 : سؾؽ اـرابعاد

 أيًْمــ٤مومــ٢من طمديثــف يّمــحح  ،أن اًمــراوي ًمــق مل يٙمـــ ًمــف ُمتــ٤مسمٕمقن

يمّم هق ُم٘مـرر ذم قمٚمـؿ احلـدي٨م، ويمـّم أصمٌتـقا سمـف صـح٦م  ،سم٤مًمِمقاهد اعمٕمٜمقي٦م

وهمػمهـ٤م، وىمـد صـحح اسمــ  أمحـدأطم٤مدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم واعمقـم٠م وُمًـٜمد 

٤مرق اعمجٛمع قمـغم خٛمُ ـقمٌداًمؼم واسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس طمدي٨م قمٌداًمٙمريؿ سمـ أيب اًم

 سمقضمقد اًمِمقاهد اعمٕمٜمقي٦م حلديثف. (0)ٕمٗمفو

ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اًمٕمٌـ٤مس  (6)(٤منـؿمٕم٥م اإليٛم)وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

وىمد ذيمرٟم٤مهـ٤م ذم يمتـ٤مب اًمٌٕمـ٨م  ،سمـ ُمرداس: هذا احلدي٨م ًمف ؿمقاهد يمثػمةا

                                                 

ذم وٕمٗمف إٓ أن ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٌٚمف ذم همػم إطمٙم٤مم ظم٤مصـ٦م وٓ  ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: سمٍمي ٓ خيتٚمٗمقن (1)

 (.4/388حيت٩م سمف ...وهق أيًْم٤م جمٛمع قمغم وٕمٗمف..ُمٞمزان آقمتدال )

ٓ شمٙم٤مد دمد ذم شمراضمؿ رواة احلدي٨م راوًي٤م ىمد اشمٗم٘مـ٧م ومٞمـف يمٚمٛمـ٦م أئٛمـ٦م اجلـرح واًمتٕمـديؾ، ومـ٢مذا  

ًمؽ اًمٕمٙمـس، ومـ٤مًمٕمؼمة سمتٕمٚمٞمـؾ وضمدت ُمـ ُي٤ٌمًمغ ذم شمقصمٞم٘مف، دمد ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وًمق يًـػًما، ويمـذ

قمـ إئٛم٦م: ٕن اًمت٘مٚمٞمد يم٤من ؿم٤مئًٕم٤م قمٜمد اًمٕمٚمـّمء رمحٝمـؿ اه، وٕنا اجلرح، واًمدًٓم٦م قمٚمٞمف، ٓ سمٜم٘مٚمف 

ح سمّم ٓ جيرح سمف همػمه. وُمٜمف شمٕمٚمؿ أنا قمٌداًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق اًمذي ي٘مـ٤مل قمٜمـف جمٛمـع  سمٕمْمٝمؿ جير 

  ػممه٤م.قمغم وٕمٗمف، ىمد ظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٞمٝمّم وهم

 (.1/315ؿمٕم٥م اإليّمن )( 2)
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ژ      چ:  وم٢من صح ًمِمقاهده ومٗمٞمف احلج٦م، وإن مل يّمح وم٘مد ىمـ٤مل اه شمٕمـ٤ممم

 (0) چ    کڑ  ڑ   ک  ک    ک

ُمــ اطمتٙمـر "   اًمٙمالم قمـ طمـدي٨مذم (6)(اًمتٚمخٞمص)وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ا قمغم اسمــ اجلـقزي ذم ذيمـره إيـ٤مه ذم ردً   "أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م وم٘مد سمرئ ُمـ اه ـمٕم٤مًُم٤م

 اهـ  .اعمقوققم٤مت سمٕمد يمالم ُم٤م ٟمّمف: صمؿ إن ًمف ؿمقاهد شمدل قمغم صحتف

ٓ حيـؾ ٕطمـد أن جيٜمـ٥م ذم "ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م  (8)وىم٤مل اًمٜمقوي

 .......  ضمف ظمرّ . رل اه قمٜمفىم٤مًمف ًمٕمكم   "وهمػمك يًجد همػمهذا اعم

                                                 

 [.116ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ]( 1)

: )صمـؿ إن ًمـف ؿمـقاهد شمـدل قمـغم ( ومل ي٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجـر14 –3/13اٟمٔمر شمٚمخٞمص احلٌػم )( 2)

وُم٠ًمًم٦م شم٘مقي٦م احلدي٨م سم٤مًمِمقاهد، ذيمره٤م اسمـ طمجر ذم شمٚمخٞمص احلٌػم ذم قمدة ُمقاوـع،  صحتف(

 إطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م: أصمٜم٤مء يمالُمف قمغم ختري٩م

٤مل أومْمـؾ؟ ىمـ٤مل: اًمّمـالة ٕول وىمتٝمـ٤م. شمٚمخـٞمص احلٌـػم ـي٨م ؾمئؾ اًمٜمٌـل أي إقمٛمـطمد -1

(1/145.) 

 (.1/277طمدي٨م إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلّمم. شمٚمخٞمص احلٌػم ) -2

 طمدي٨م ص٤مًمح اًمٜمٌل أهؾ ٟمجران قمغم أن ٓ ي٠ميمٚمقا اًمرسم٤م ومٜم٘مْمقا اًمٕمٝمد وأيمٚمقه. شمٚمخٞمص احلٌـػم -3

(4/125.) 

 سمٜمحقه. (7/8روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )( 3)
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ًا  (0)اًمؽمُمذي  ف، وإٟمّم طمًٜمف اًمؽمُمذي ًمِمقاهده. اهـٜمَ وطم

: واًمؽمُمذي يٕمتٛمد قمغم اًمِمقاهد ذم أيمثر إطم٤مدي٨م اًمتل حيٙمـؿ ؾؾت

صمـؿ  ،وم٢مٟمف يقرد احلـدي٨م ذم ؾمـٜمده ُمــ شمٙمٚمـؿ ومٞمـف :ًٜمٝم٤م ذم ؾمٜمٜمفسمّمحتٝم٤م وطُم 

يِمـػم  ،وذم اًم٤ٌمب قمـ ومالن وومالن :وي٘مقل سمٕمده ،حيًٜمف ُمع ذًمؽأو يّمححف 

وم٢مٟمـف يّمـحح سمِمـقاهده اًمتـل  ،سمذًمؽ إمم أن احلدي٨م وإن يم٤من ذم ؾمٜمده ُم٘مـ٤مل

 ُمــ روىوهـق ذم إيمثـر إهمٚمـ٥م يـذيمر اؾمـؿ  ،رواهت٤م ُمـ اًمّمـح٤مسم٦م كٛما ؾَم 

 ويمّم يٕمٚمؿ ُمـ اؾمت٘مراء شمٍمومف. ،يمّم ٟمص قمٚمٞمف احلٗم٤مظ ،طمدي٨م اًم٤ٌمب ٓ ًمٗمٔمف

وصم٘مـف دطمـٞمؿ  (6)(اعمٞمـزان)٦م طمرام سمـ طمٙمٞمؿ ُمـ وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج

وٟم٘مؾ قمـ قمٌداحلؼ أٟمـف ىمـ٤مل: ٓ يّمـح  ٤مثصمؿ أورد ًمف طمدي ،سمـ طمزماووٕمٗمف 

 ،وم٢مٟمـف ي٘مٌـؾ روايـ٦م اعمًـتقر :صمؿ شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف: وقمٚمٞمف ُم١ماظمـذة ذم ذًمـؽ ،هذا

أيًْمـ٤م روى  ،سمـ اًمٕمـالء قمٌداهوطمدث قمٜمف زيد سمـ واىمد و ،وطمرام وم٘مد وصمؼ

 اهـ ٤م.طمًٜمثف ُمع همراسمتف ي٘متيض أن يٙمقن ومحدي: اه قمٜمفرل قمـ أيب هريرة 

 ٟمف أٟمف ىم٤مل ذم طمديثف: أوعم٤م ٟم٘مؾ ذم شمرمج٦م أومٚمح سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ طم٤ٌمن 

                                                 

 [.3727( سمرىمؿ ]5/639ضم٤مُمع اًمؽمُمذي )( 1)

 (.2/219ُمٞمزان آقمتدال )( 2)
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سم٤مـمؾ شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف: سمؾ طمدي٨م أومٚمـح صـحٞمح همريـ٥م، وطمـدي٨م أيب هريـرة 

   (0)ؿم٤مهد عمٕمٜم٤مه. رل اه قمٜمف

شمتٌٕمٝمـ٤م، يٓمـقل  ضمًداوإطم٤مدي٨م اًمتل صححقه٤م هبذه اًمٓمريؼ يمثػمة 

ُمٜمٝم٤م طمـدي٨م اسمــ  ،ؿمقاهد يمثػمة شمِمٝمد سمّمح٦م ُمٕمٜم٤مه أيًْم٤موطمدي٨م اًم٤ٌمب ًمف 

 قمـكم"ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ: رل اه قمٜمٝم٤م قم٤ٌمس 

 (6)أظمرضمف اسمـ قمدي.  "قمت٦ٌم قمٚمٛمل

ىم٤مل: ىمـ٤مل رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف  رل اه قمٜمفوطمدي٨م أيب ذر 

  "وُمٌـلم ُُٕمتـل ُمـ٤م أرؾمـٚم٧م سمـف ُمــ سمٕمـدي ،سم٤مب قمٚمٛمل قمكم"وآًمف وؾمّٚمؿ: 

 أسمـقىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أيب، أٟم٤م اعمٞمداين، أٟمـ٤م  (8)"ُمًٜمد اًمٗمردوس"  أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم

سمـ قمٌٞمد اًمث٘مٗمـل، صمٜمـ٤م  أمحد، صمٜم٤م قمٌداهاًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ  أسمقحمٛمد احلالج، أٟم٤م 

حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًمٕمٓم٤مر، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ إسمـراهٞمؿ سمــ حمٛمـد، 

                                                 

 (.1/441ُمٞمزان آقمتدال ) (1)

 (.4/111اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )( 2)

[ ومت٤مم احلدي٨م: طمٌف إيّمن وسمٖمْمف ٟمٗم٤مق واًمٜمٔمـر إًمٞمـف رأومـ٦م 4181( سمرىمؿ ]3/65ُمًٜمد اًمٗمردوس )( 3)

 وُمقدشمف قم٤ٌمدة.
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قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ؾمـٝمؾ سمــ ؾمـٕمد، قمــ أيب ذر  ،سمـ اًمٕم٤ٌمس ٝمٞمٛمـقمٌداعمصمٜم٤م 

 سمف. رل اه قمٜمف

رل ُمـ طمدي٨م أٟمس سمــ ُم٤مًمـؽ  (0)(اعمًتدرك)وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم 

 إٓ أٟمف اىمتٍم قمغم ؿمٓمره اًمث٤مين. اه قمٜمف

ىم٤مل: عم٤م آظمك اًمٜمٌل صـغم اه  رل اه قمٜمفوطمدي٨م زيد سمـ أيب أورم 

 ،: ًم٘مـد ذهـ٥م روطمـلرل اه قمٜمـفكٌم ىم٤مل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سملم أصح٤مسمف قم

ومـ٢من يمـ٤من  ،ٖمـػميسمُم٤م ومٕمٚم٧م طملم رأيتؽ ومٕمٚم٧م سم٠مصح٤مسمؽ  ،واٟم٘مٓمع فمٝمري

، وم٘م٤مل رؾمقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف واًمٙمراُم٦م كومٚمؽ اًمٕمتٌ ،كَما قمَ  طٍ خَ ؾَم  ـْ هذا ُمِ 

وأٟم٧م ُمٜمـل سمٛمٜمزًمـ٦م  ،واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ ُم٤م أظمرشمؽ إٓ ًمٜمٗمز"وآًمف وؾمٚمؿ: 

، ىمـ٤مل: وُمـ٤م "وأٟم٧م أظمل ووارصمل ،أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمديهمػم  ،ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك

ىمـ٤مل: وُمـ٤م ورث   "ُم٤م ورث إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم"ُمٜمؽ ي٤م رؾمقل اه؟ ىم٤مل:  ُث رأَ 

. أظمرضمـف "احلـدي٨م.يمتـ٤مب رهبـؿ وؾمـٜم٦م ٟمٌـٞمٝمؿ."إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚمؽ؟ ىم٤مل: 

 ذم يمت٤مسمف اعمٜم٤مىم٥م. (6)أمحداإلُم٤مم 

                                                 

 خيرضم٤مه. هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل [ وىم٤مل:4621( سمرىمؿ ]3/132)اعمًتدرك ( 1)

 [.2414( سمرىمؿ ]4/1871[ وأصؾ احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ )1185( سمرىمؿ ]2/638ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )( 2)
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ضمـ٤مين، صمٜمـ٤م وأظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ُمٕمجٛمف ىم٤مل: صمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمـد اجلقز

ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل، أٟم٤م قمٌداعم١مُمـ سمـ قم٤ٌمد اًمٕمٌدي، صمٜم٤م يزيـد سمــ ُمٕمــ، 

رل أيب أورم  سمــ سمـ ذاطمٞمؾ، قمـ رضمؾ ُمـ ىمريش، قمـ زيـد قمٌٞمداهقمـ 

سمف، وأظمرضمف ُمـ وضمف آظمر وم٘م٤مل: قمـ اسمـ ذاطمٞمؾ، قمـ زيـد سمــ أيب  اه قمٜمف

 .رل اه قمٜمف أورم

ل رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف ىم٤مل: قمٚمٛمٜم رل اه قمٜمفوطمدي٨م قمكم 

ٟمٕمٞمؿ، وأظمرضمـف  أسمقوآًمف وؾمٚمؿ أًمػ سم٤مب، يمؾ سم٤مب يٗمتح أًمػ سم٤مب، أظمرضمف 

وإؾمـٜم٤مده قمـغم رل اه قمٜمٝمـ٤م، ذم ُمٕمجٛمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  ؾمّمقمٞمكماإل

 ذط احلًـ ًمقٓ ُم٤م ومٞمف ُمـ آوٓمراب.

صغم اه قمٚمٞمـف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه  أيًْم٤م رل اه قمٜمفوطمدي٨م قمكم 

وأٟمزًمـ٧م هـذه  ،وأقمٚمٛمؽ ًمتٕمـل ،إن اه أُمرين أن أدٟمٞمؽ ،ؾمٚمؿ: ي٤م قمكموآًمف و

ٟمٕمـٞمؿ ذم  أسمـقوم٠مٟم٧م واقمٞم٦م ًمٕمٚمٛمل. أظمرضمـف  (0)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ أي٦م:

 (6)."احلٚمٞم٦م"

                                                 

 [.12ؾمقرة احل٤مىم٦م ]( 1)

 (.1/67طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 2)
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ُمــ وضمـف آظمـر قمــ أيب ُمـرة  (0)وأظمرضمف اسمـ أيب طمـ٤مشمؿ ذم اًمتٗمًـػم

 ٕمـكمًم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ىمـ أنا  رل اه قمٜمفإؾمٚمٛمل 

 ،وأن شمٕمـل ،وأن أقمٚمٛمـؽ ،ٞمؽ وٓ أىمّمـٞمؽٟمإين ُأُمرت أن أد :رل اه قمٜمف

وُمــ  (6)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ وطمؼ ًمؽ أن شمٕمل. ىم٤مل: ومٜمزًم٧م هذه أي٦م:

ُمـ وضمف آظمر قمـ سمريدة، وُمـ  أيًْم٤موأظمرضمف  (8)هذا اًمقضمف أظمرضمف اسمـ ضمرير

اه صـغم  وضمف آظمر قمـ ُمٙمحقل ُمرؾمال ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىم٤مل رؾمقل

 اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: ؾم٠مًم٧م اه أن جيٕمٚمٝم٤م أذٟمؽ ي٤م قمكم.

وهٙمذا أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ، واسمـ ُمردويف، وأظمرضمف اًمثٕمٚمٌـل ُمــ 

 .سمـ طمًـ قمٌداهوضمف آظمر قمـ 

ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمتحدث أن اًمٜمٌـل صـغم رل اه قمٜمٝم٤م وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

 مل يٕمٝمده٤م إمم  ،اقمٝمدً ؾمٌٕملم  رل اه قمٜمف قمكماه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٝمد إمم 

                                                 

 (.4/592شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ )( 1)

 [.12ؾمقرة احل٤مىم٦م ]( 2)

 (.56 - 29/55شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 3)
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 (0)."اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم"همػمه. أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

سمـ اًمٗمرات اًمرازي، صمٜم٤م ؾمٝمؾ  أمحداًمّم٤ٌمح، صمٜم٤م سمـ صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ 

سمـ أيب ىمٞمس، قمـ ُمٓمر، سمـ ـمريػ، قمــ اعمٜمٝمـ٤مل سمــ  وسمـ قمٌدويف صمٜم٤م قمٛمرا

 ٟمٕمـٞمؿ ذم أسمقسمف. وأظمرضمف رل اه قمٜمٝم٤م قمٛمرو، قمـ اًمتٛمٞمٛمل قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٓمؼماين سمف (6)"احلٚمٞم٦م"

، ذيمــره اًمــذهٌل ذم  دةسمِـواؾمــٛمف أرْ  ،ٛمٗمنـاًمتٛمٞمٛمــل هـق اًمــ ؾؾـت:

، وُمع ذًمؽ ومٚمـؿ  حدي٨مـؾمقى روايتف هلذا اًم ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم٤م (8)(اعمٞمزان)

وهـق ُمٜمٙمـر  ، سمـ اًمٗمـرات قمــ اًمًـٜمدي ٛمدـأطم: شمٗمرد سمف  ، سمؾ ىم٤مل يتٝمٛمف سمف

 اهـ .احلدي٨م

شمـ٤مسمٕمل  :(2)دة ىمـ٤مل اًمٕمجـكمسمِـأرْ  وم٢منا  :قمغم اًمذهٌل وهذا سم٤مـمؾ ُمردود

 (8).يمقذم صم٘م٦م. وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

                                                 

 [.956( سمرىمؿ ]2/161اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم )( 1)

 (.1/68طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 2)

 (.1/318ُمٞمزان آقمتدال )( 3)

 (.1/214ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت )( 4)

 (.4/52اًمث٘م٤مت )( 5)
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ٟمٗمًف وصٗمف سم٠مٟمف طم٤مومظ صم٘م٦م وىمـ٤مل:  (0)وم٢من اًمذهٌل ،سمـ اًمٗمرات أمحدوأُم٤م 

همػم أن اسمــ قم٘مـدة روى  ٤ماًمٙم٤مُمؾ وم٠مؾم٤مء، وم٢مٟمف ُم٤م أسمدى ؿمٞمئً إن اسمـ قمدي ذيمره ذم 

ا وىمـ٤مل : إن اسمـ اًمٗمرات يَٙمـذب قمٛمـدً قمـ اسمـ ظمراش وومٞمٝمّم رومض وسمدقم٦م ىم٤مل

 اهـ .ىم٤مل اًمذهٌل: ومٌٓمؾ ىمقل اسمـ ظمراش .ٓ أقمر، ًمف رواي٦م ُمٜمٙمرة (6):اسمـ قمدي

: إٟمـف طمـ٤مومظ  وىم٤مل قمٜمف اًمـذهٌل ، وإذا سمٓمؾ ىمقل اسمـ ظمراش : ؾؾت

، وإذا أراد هبـذا  : إٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م ومٙمٞمػ ي٘مقل ومٞمف سمٕمد ذًمؽ سمقرىم٤مت ،صم٘م٦م

ذم اًمْمـٕمٗم٤مء، هق ومل يذيمره  ،ٟمف مل يًٌؼ إمم ذًمؽاًمًٜمدي قمغم اطمتّمل سمٕمٞمد، وم٢م

، وذيمره اسمـ طمٌـ٤من ذم اًمث٘مـ٤مت،  وم٤مطمت٩م سمف ذم صحٞمحف ، ٦مـقمقاٟم أسمقوىمد وصم٘مف 

أقمٚمؿ سم٤محلدي٨م ُمٜمـف، وهـذه قمٜمـدهؿ  ي: مل أر سم٤مًمر اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز أسمقوىم٤مل 

سم٤مدر  ، اًمًالم قمٚمٞمف قمكمذم ومْمؾ  ٤مطمديث، وًمٙمـ اًمذهٌل إذا رأى  قم٤ٌمرة شمقصمٞمؼ

 ..............خرج ُمـ ـطمتك يم٠مٟمف ٓ يدري ُم٤م ي ،ٟمٙم٤مره سمحؼ وسم٤ٌمـمؾإمم إ

                                                 

 (: احل٤مومظ احلج٦م.2/544( وىم٤مل قمٜمف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ )1/271ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

 (.٤1/191مء اًمرضم٤مل )اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم( 2)
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 (0).حف اهـؾم٤مُم ،رأؾمف

أٟمف ؾمـئؾ قمــ ٟمٗمًـف وم٘مـ٤مل: إين يمٜمـ٧م إذا  رل اه قمٜمف وطمدي٨م قمكم

ؾم٠مًم٧م رؾمقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ أٟمٌـ٠مين، وإذا ؾمـٙم٧م اسمتـدأين. 

واًمْمـٞم٤مء ذم  (2)ٞمؿ ذم احلٚمٞم٦مٟمٕم أسمقو (8)واحل٤ميمؿ (6)أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمؽمُمذي

 (2)"اسمـ ؾمـٕمد"حف احل٤ميمؿ واًمْمٞم٤مء، ورواه حوص ،، وطمًٜمف اًمؽمُمذي(8)اعمخت٤مرة

: ُمـ٤م رل اه قمٜمف ٟمف ىمٞمؾ ًمٕمكمأُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 وم٘م٤مل: وذيمره. ؟٤مأيمثر أصح٤مب رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمديث ؽًم

                                                 

( هل ٟمٗمس اًمٕمٌـ٤مرة اًمتـل )يم٠مٟمف ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف ىمقل اعم١مًمػ ذم طمؼ اًمذهٌل رمحف اه:( 1)

يًتخدُمٝم٤م اًمذهٌل ذم رده قمغم همػمه، ومٚم٘مد ىم٤مل ذم شمرمجـ٦م أومٚمـح سمــ ؾمـٕمٞمد اًم٘مٌـ٤مئل ُمــ ُمٞمـزان 

آطمتج٤مج سمف،  وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمقوققم٤مت، ٓ حيؾ) (:1/441آقمتدال )

٥م) وٓ اًمرواي٦م قمٜمف سمح٤مل( وم٘م٤مل اًمذهٌل: اًمث٘م٦م طمتك يم٠مٟمف ٓ يدري  -قم٤مب  – اسمـ طم٤ٌمن رسمّم ىَمّما

 ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف(.

 [.3722( سمرىمؿ ]5/637ضم٤مُمع اًمؽمُمذي )( 2)

 [.4631( سمرىمؿ ]3/135اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم )( 3)

 (.1/68طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 4)

 [.2/124( سمرىمؿ ]2/124إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )( 5)

 (.2/338اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )( 6)
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 رل اه قمـٜمٝمّم ؿ سمــ اًمٕمٌـ٤مسثًم٧م ىمـوطمدي٨م أيب إؾمح٤مق ىم٤مل: ؾم٠م

ىم٤مل: ٕٟمف يم٤من  رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ دوٟمٙمؿ؟ قمكمي يمٞمػ ورث 

وصـححف، صمـؿ ىمـ٤مل:  (0)أظمرضمـف احلـ٤ميمؿ .وأؿمدٟم٤م سمـف ًمزوىمـ٤م ٤م،أوًمٜم٤م سمف حلقىمً 

ٛمٕم٧م ىم٤مل اًم٘مْم٤مة أسم٤م احلًـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اهل٤مؿمٛمل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾم

ؾمح٤مق اًم٘م٤مل ي٘مقل: وذيمر ًمف ىمـقل ىمـثؿ قمٛمر اًم٘م٤مل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ إ

 .سم٤مًمقٓءأو هذا وم٘م٤مل: إٟمّم يرث اًمقارث سم٤مًمٜم٥ًم  رل اه قمٜمف

ؿ، وم٘مـد فمٝمـر ٕماسمـ اًمٕمؿ ٓ يرث ُمع اًم وٓ ظمال، سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ أنا 

ورث اًمٕمٚمؿ قمـ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ دوهنؿ،  قمٚمًٞم٤مهبذا اإلمج٤مع أن 

 رل اه قمٜمفىم٤مل: يم٤من قمكم ل اه قمٜمٝمّم رقمـ اسمـ قم٤ٌمس  (6)ؿؾمٜمد احل٤ميمأصمؿ 

چ    چچ  :ن اه ي٘مـقلإ :ذم طمٞم٤مة رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ي٘مقل

                                                 

 [ وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه.4633(3/136اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم )( 1)

[ وأظمرضمـف اًمٜمًـ٤مئل ذم اًمًـٜمـ اًمٙمـؼمى 4635( سمـرىمؿ ]3/136اعمًتدرك قمـغم اًمّمـحٞمحلم )( 2)

[ واًمْمـٞم٤مء ذم 176( سمـرىمؿ ]1/117[ واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌـػم )8451( سمرىمؿ ]5/125)

رواه اًمٓمـؼماين  (:9/134[ ىمـ٤مل اهلٞمثٛمـل ذم جمٛمـع اًمزوائـد )612( سمـرىمؿ ]2/233اعمخت٤مرة )

 ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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واه ٓ ٟمٜم٘مٚمــ٥م قمــغم أقم٘م٤مسمٜمــ٤م سمٕمــد إذ  (0)چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ

ـا  ،ىمتؾأو وًمئـ ُم٤مت  ،هداٟم٤م اه قمٚمٞمـف طمتـك أُمـقت، واه إين ٕظمـقه  ٕىم٤مشمٚم

 رث قمٚمٛمف، ومٛمـ أطمؼ سمف ُمٜمل.ووا ،ووًمٞمف واسمـ قمٛمف

 وؾمـٚمؿ ىم٤مل: دقم٤مين رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وطمدي٨م قمكم 

، إين ؿمـ٤مب طمـدي٨م اًمًــ، وٓ ًمٞمًتٕمٛمٚمٜمل قمغم اًمٞمٛمـ وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اه

صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ذم صـدري  قمٚمؿ زم سم٤مًم٘مْم٤مء، وميب رؾمقل اه

 (6).صمالصم٤مأو ُمرشملم 

ن، ىمـ٤مل اسمــ ُمٕمـلم: صـ٤مطم٥م ًمٚمحًـ سمـ ذيمقا (8)وصحح اًمٌخ٤مري

   أسمقووٕمٗمف  ،أسم٤مـمٞمؾ أطم٤مديثف: أمحد اسمـ طمٜمٌؾإواسمد ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل 

                                                 

 [.144ؾمقرة آل قمٛمران ]( 1)

[ 3582( سمـرىمؿ ]3/311[ وأسمـق داوود ذم ؾمـٜمٜمف )636( سمـرىمؿ ]1/83رواه أمحد ذم ُمًـٜمده )( 2)

( سمـرىمؿ 2/774[ واسمـ ُم٤مضمـف ذم ؾمـٜمٜمف )8421( سمرىمؿ ]5/117واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )

( سمـرىمؿ 3/125[ واًمٌـزار ذم ُمًـٜمده )94( سمـرىمؿ ]1/61[ وقمٌد سمـ محٞمد ذم ُمًٜمده )2311]

[ واًمٌٞمٝم٘مـل ذم اًمًـٜمـ اًمٙمـؼمى 285( سمرىمؿ ]2/654[ واإلؾمّمقمٞمكم ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف )912]

(11/141) 

 (.1/156ضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )أظمرج اًمٌخ٤مري ًمف ذم صحٞمحف، واٟمٔمر شمرمجتف ذم ر( 3)
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 (6)واًمٜم٤ًمئل واسمـ اعمديٜمل واًم٤ًمضمل وآظمرون. (0)طم٤مشمؿ

ىم٤مل اًمـدوٓيب: يمـ٤من يْمـع احلـدي٨م،  ،ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد أيًْم٤موصحح 

جلـقزي وىم٤مل إزدي: ىم٤مًمقا يم٤من يْمع احلدي٨م ذم شم٘مقي٦م اًمًٜم٦م، وطمٙمؿ اسمـ ا

ويٙم٤مد جيـزم ُمــ يٕمتـؼم طمديثـف سمـذًمؽ  ،أقمٚمٝم٤م سمٜمٕمٞمؿ :سمقوع أطم٤مدي٨م يمثػمة

ــ٤ميمػم. ـــ اعمٜم ــف ُم ــ٤م ومٞم ــرة ُم ــٞمقـمل ذم  (8)ًمٙمث ــ٤مومظ اًمً ــ٤مل احل ــد ىم ــؾ )وىم ذي

 أشمٕمٌٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ُمـ يمثرة ُم٤م ي٠ميت هبذه اًمٓم٤مُم٤مت. (:اعمقوققم٤مت

 ،ًمٕمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس وىمد يمذسمف مج٤مقم٦م ُمـ إئٛمـ٦م أيًْم٤موصحح 

 هذا  ،ُم٠ًمًمتلمأو أدًم٦م ذًمؽ، سمؾ ٟم٘مؾ قمٜمف آقمؽما، اًمٙمذب ذم ُم٠ًمًم٦م وسمٞمٜمقا 

                                                 

 (.3/13اجلرح واًمتٕمديؾ )( 1)

( واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم 1/223( ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )2/241اٟمٔمر شمرمجتف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )( 2)

 (2/237( وُمٞمزان آقمتدال )2/317( واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )1/211ٓسمـ اجلقزي )

 دوق خيٓملء ورُمل سم٤مًم٘مدر ويم٤من يدًمس.(: ص161وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

( واًمْمـٕمٗم٤مء 2/753( ورضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )11/419اٟمٔمر شمرمجتف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )( 3)

( واًمٙم٤مُمــؾ ذم 3/164( واًمْمــٕمٗم٤مء واعمؽمويمــلم ٓسمـــ اجلــقزي )111واعمؽمويمــلم ًمٚمٜمًــ٤مئل )

اًمتٝمـذي٥م  ( وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مريـ٥م7/41( وُمٞمزان آقمتدال )7/16وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )

 صدوق خيٓملء يمثػما وم٘مٞمف قم٤مر، سم٤مًمٗمرائض. (:564)
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 (0)ُمع اًمٌدقم٦م اًمِمديدة اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمف.

سمـؾ  ،سم٤مًمقوـع (6)اهتٛمف اسمــ طمٌـ٤من ، ح ُمًٚمؿ ٕومٚمح سمـ ؾمٕمٞمدوصحا 

 (8)سمقوع احلدي٨م اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ قمٜمف.

 ،: ينـق إطم٤مديـ٨م(2)ىم٤مل اسمـ قمدي ،ًم٘مٓمـ سمـ ٟمًػم أيًْم٤مح وصحا 

 (8)زرقم٦م واًم٘مقاريري واسمـ قمدي سمقوع طمدي٨م. أسمق واهتٛمف

                                                 

( ي٘مّمد سم٤مًمٌدقم٦م اًمتل وصػ هب٤م قمٙمرُم٦م يمقٟمف ُمـ اخلـقارج اًمّمـٗمري٦م، واٟمٔمـر شمرمجتـف ذم: هتـذي٥م )

( ووٕمٗم٤مء 2/119( ورضم٤مل ُمًٚمؿ )2/583( ورضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )7/234اًمتٝمذي٥م )

ــٞمكم ) ــقزي )3/373اًمٕم٘م ـــ اجل ــلم ٓسم ــٕمٗم٤مء واعمؽمويم ــدال 2/182( واًمْم ــزان آقمت ( وُمٞم

(: صم٘م٦م صم٧ٌم، قم٤ممل سم٤مًمتٗمًـػم، مل يثٌـ٧م 397( وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )5/116)

  شمٙمذيٌف قمـ سمـ قمٛمر وٓ شمث٧ٌم قمٜمف سمدقم٦م.

 (.1/176اعمجروطملم )( 2)

ــف ذم: هتــذي٥م اًمتٝمــذي٥م ) (3) ــٞمكم 1/82( ورضمــ٤مل ُمًــٚمؿ )1/321اٟمٔمــر شمرمجت ( ووــٕمٗم٤مء اًمٕم٘م

( وىم٤مل 1/441( وُمٞمزان آقمتدال )1/128اعمؽمويملم ٓسمـ اجلقزي )( واًمْمٕمٗم٤مء و1/125)

  (: صدوق.114قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

 (.6/52اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ) (4)

( واًمْمـٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم 2/148( ورضم٤مل ُمًـٚمؿ )8/341اٟمٔمر شمرمجتف ذم: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) (5)

( وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم شم٘مريـ٥م اًمتٝمـذي٥م 5/474( وُمٞمزان آقمتدال )3/18ٓسمـ اجلقزي )

 صدوق خيٓملء. (:456)
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ز سمـ قمـثّمن وىمـد وصـؾ ذم اًمٌدقمـ٦م إمم طمـد يوصحح اًمٌخ٤مري حلر

ًمٕمٛمـران سمــ  صححويمذًمؽ  (0)ُمٙمٗمر قمغم رأي اًمٌٕمض.أو  ، ُمٗمًؼ سم٤مإلمج٤مع

 (6)..طمٓم٤من وهق ُمثٚمف .

ح ُم٤مًمؽ وُمًٚمؿ ًمٕمٌداًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق وهق جمٛمـع قمـغم وصحا 

داًمؼم وهمػمه، وصحح اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إلسمراهٞمؿ سمـ أيب وٕمٗمف يمّم ىم٤مل اسمـ قمٌ

ىم٤مل ومٞمف ُم٤مًمؽ: مل يٙمـ سمث٘مـ٦م ذم ديٜمـف وٓ ذم طمديثـف، وىمـ٤مل حيٞمـك سمــ  ،حيٞمك

                                                 

اًمٌدقم٦م اًمتل وصػ هب٤م طمريز سمـ قمـثّمن هـل سمٖمْمـف ًممُمـ٤مم قمـكم يمـرم اه وضمٝمـف، واٟمٔمـر شمرمجتـف ( 1)

( 3/289( واجلـرح واًمتٕمـديؾ )5/568( وهتـذي٥م اًمٙمـّمل )2/544:اًمتٕمديؾ واًمتجـريح )ذم

( واًمْمـٕمٗم٤مء واعمؽمويمـلم ٓسمــ 1/321كم )( ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مـٞم1/216ورضم٤مل صحٞمح اًمٌخ٤مري )

 وىمـ٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر ذم شم٘مريـ٥م اًمتٝمـذي٥م (2/218( وُمٞمـزان آقمتـدال )1/197اجلقزي )

وُمـ أراد ُمٕمروم٦م اعمزيد قمـ شمقصمٞمؼ اًمٜمقاص٥م وُمٌٖميض اإلُم٤مم قمكم  .صم٘م٦م صم٧ٌم رُمل سم٤مًمٜمّم٥م (:156)

 ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ.ومٕمٚمٞمف سمٙمت٤مب )اًمٕمت٥م اجلٛمٞمؾ قمغم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ(  رل اه قمٜمف

ويم٤من يرصمل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ىم٤مشمؾ اإلُم٤مم قمـكم سمــ  يم٤من قمٛمران سمـ طمٓم٤من ُمـ اخلقارج اًم٘مٕمدي٦م، (2)

( 5/222( واًمث٘مـ٤مت )22/322أيب ـم٤مًم٥م يمرم اه وضمٝمف، واٟمٔمـر شمرمجتـف ذم: هتـذي٥م اًمٙمـّمل )

ــ2/574ٌ( ورضمــ٤مل صــحٞمح اًمٌخــ٤مري )6/296واجلــرح واًمتٕمــديؾ ) الء ( وؾمــػم أقمــالم اًمٜم

وىمـ٤مل قمٜمـف اسمــ طمجـر ذم  .(5/285( وُمٞمزان آقمتدال )3/297( ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )4/214)

 صدوق إٓ أٟمف يم٤من قمغم ُمذه٥م اخلقارج وي٘م٤مل رضمع قمـ ذًمؽ. (:429شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (99)    

 

: شمريمـقا طمديثـف ىمـدري أمحدُمٕملم: ؾمٛمٕم٧م اًم٘مٓم٤من ي٘مقل: إٟمف يمذاب، وىم٤مل 

ُمٕمتززم يروي أطم٤مدي٨م ًمٞمس هل٤م أصؾ، وىمـ٤مل اًمٌخـ٤مري: شمريمـف اسمــ اعمٌـ٤مرك 

٤مس قمـ اسمـ ُمٕمـلم: يمـذاب راوميضـ، وىمـ٤مل اسمــ اعمـديٜمل: واًمٜم٤مس، وىم٤مل قمٌ

يمذاب، ويم٤من ي٘مقل سم٤مًم٘مدر، وىم٤مل اًمٜمًـ٤مئل واًمـدارىمٓمٜمل ومج٤مقمـ٦م: ُمـؽموك، 

وأـمٚمؼ اًمٜم٤ًمئل أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؾمـٕمد: يمٜمـ٤م ٟمًـٛمٞمف 

قمٚمؿ سمـلم إئٛمـ٦م أوٟمحـ ٟمٓمٚم٥م احلدي٨م ظمراوم٦م، وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن: ٓ 

يمـؿ  (0)(اًمتٚمخـٞمص)حلج٦م سمف، وُمع هذا يمٚمف ىم٤مل احل٤مومظ ذم اظمتالوم٤ًم ذم إسمٓم٤مل ا

ٚمف ُمـ أصؾ   اًمِم٤مومٕمل ٓ يقضمد إٓ ُمـ رواي٦م إسمراهٞمؿ. اهـأصا

ومـ٢من  !سمــ صـ٤مًمح ممـ٤م ىمٞمـؾ ذم هـ١مٓء ؟ قمٌداًمًـالموم٠ميـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم 

ؿ، أطمـ٤مديثٝموُمـع ذًمـؽ طمٙمٛمـقا سمّمـح٦م  ،ضمرطمف ٓ يذيمر سم٤مًمٜم٦ًٌم جلـرطمٝمؿ

 ؿ.أطم٤مديثٝمسمدرضم٤مت ُمـ ن يٙمقن طمديثف أصح وأرومع أقضم٥م يوذًمؽ 

إٟمّم صحح ه١مٓء إئٛم٦م ًمٚمٛمجروطملم ًمٕمدم صمٌقت اجلـرح  ؽنن ؾقؾ:

 وًمٙمقهنؿ صم٘م٤مت ذم ٟمٔمرهؿ. ،قمٜمدهؿ

   ًمح إٟمّم صحح ًمف اسمـ ُمٕملم واحل٤ميمؿسمـ ص٤م قمٌداًمًالمويمذًمؽ  ؾؾـا:

                                                 

 (.1/22شمٚمخٞمص احلٌػم )( 1)
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 نا أوًمٙمقٟمف صم٘م٦م ذم ٟمٔمـرهؿ، قمـغم  :ٛمرىمٜمدي، ًمٕمدم صمٌقت اجلرح قمٜمدهؿًواًم

ذًمؽ، ٕن ُمـٜمٝمؿ ُمــ يمـ٤من ضمرطمـف حٞمحلم ًمٞمس يميمثر رضم٤مل اًمّمأاًمقاىمع ذم 

زرقمـ٦م  أسمـقٓ خيٗمك قمغم ُمثؾ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وىمد اقمـؽمض  ُمِمٝمقًرا ٤مذائٕمً 

واقمتـذر أٟمـف  ،ومـ٠مىمر واقمـؽم، سمـذًمؽ ،قمغم ُمًٚمؿ ذم إظمراضمف ٕٟم٤مس وٕمٗم٤مء

 ظمرج قمٜمٝمؿ ًمٕمٚمق إؾمٜم٤مدهؿ.

 وم٢من ىمٞمؾ: ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أهنؿ ُم٤م صححقا هل١مٓء اعمجـروطملم إٓ ُمـ٤م

ا سمـف قمــ يمثـػم ُمــ أطم٤مديـ٨م سمق٤مويمـّم أضمـ ،ٞمف يمّم سح سمف ُمًـٚمؿشمقسمٕمقا قمٚم

 اًمٌخ٤مري وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وهمػمهؿ.

سمـ ص٤مًمح ىمد شمقسمع قمغم هذا احلدي٨م وهـق  قمٌداًمًالمىمٚمٜم٤م: ويمذًمؽ 

ٌ   ،اًمٚمٝمؿ اهد ىمٚمٌف"ي٘مقل:  ىمٚمٌـل  َك ِِمـ٧م ًم٤ًمٟمف، ومَٙم٠مٟمّم يمؾ قمٚمؿ قمٜمدي، وطُم وصم

أظمرضمـف اخلٓمٞمـ٥م ذم شمرمجـ٦م  "، ومّم ؿمـَٙمْٙم٧م ذم ىمْمـ٤مء سمـلم اصمٜمـلم٤مووم٘مٝمً  قمٚمًّم 

وأصؾ احلدي٨م ُمٕمـرو، خمـرج  (0)(اًمت٤مريخ)اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر احلج٤مزي ُمـ 

دي٨م اعمٍمـطم٦م سمٛمزيـد ذم إصقل سمدون هذه اًمٚمٗمٔم٦م، إمم همػم هذا ُمـ إطم٤م

وختّمٞمّمـف  رل اه قمٜمـف اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمتٕمٚمٞمؿ قمكم اقمتٜم٤مء اًمٜمٌل صغم

                                                 

 (.12/443شم٤مريخ سمٖمداد )( 1)
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ف سمذًمؽ، وإظمٌـ٤مر سم٠مٟمـف وارث قمٚمٛمـف واًمدقم٤مء ًم ،إي٤مه ُمٜمف سمّم مل خيص سمف همػمه

وهمػم ذًمؽ مم٤م يدل قمغم أٟمـف قمٚمٞمـف اًمًـالم، سمـ٤مب  ،صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 احلدي٨م صحٞمح. نا أو ،صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿقمٚمؿ اًمٜمٌل 

 :ادسؾؽ اخلامس

ُم٤ٌميٜم٤من عمخـرج طمـدي٨م اسمــ قمٌـ٤مس  ،أن احلدي٨م ًمف خمرضم٤من آظمران

، أيًْمـ٤مُمٜمٝمّم قمغم اٟمٗمراده سم٠مٟمـف صـحٞمح ٙمؿ ًمٙمؾ واطمد ىمد طُم  ،رل اه قمٜمٝمّم

 .شمٕمدد خم٤مرضمف وشم٤ٌميٜمٝم٤م ،وىمد شم٘مرر أن ُمـ مت٤مم صح٦م احلدي٨م

 أما ادخرج األول

 بـ أ  صاـب طؾقف اـسالم ؽؿـ حديث طظ

اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمِمٚمٖمل، أٟم٤م حمٛمـد  يمت٥م إزمّ ّ َ

أٟمـ٤م حمٛمـد سمــ قمٌـداًم٤ٌمىمل  سمـ قمٌداًمَٙمريؿ اخل٤مًمدي، أمحدسمـ ؾم٤ممل اًمٗمِمٜمل: أٟم٤م 

 أمحـدسمـ  قمٌداًمقه٤مباًمزرىم٤مين، أٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٕمالء، أٟم٤م طمج٤مزي اًمقاقمظ، أٟم٤م 

 قمـكم اًمٗم٤موـكم إذٟمـ٤م أسمـقسمـ قمـكم احلـ٤مومظ، أٟمـ٤م  أمحداًمِمٕمراين، أٟم٤م زيَمري٤م، أٟم٤م 

 قمٌـداًمرمحـسمـ أيب ـم٤مًم٥م، أٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ قمكم، أٟم٤م حمٛمـد سمــ  أمحدُمِم٤مومٝم٦م، أٟم٤م 

اعمٓمـر،  أسمـقسمـ حمٛمد سمـ قمت٤مب، طمـدصمٜم٤م أيب، صمٜمـ٤م  قمٌداًمرمحـاحليُمل، أٟم٤م 
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سمـ قمٛمرو اجلريري، صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ  أمحدسمـ ُمروان اًم٘مٜم٤مزقمل، صمٜم٤م  قمٌداًمرمحـ

سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمروُمل، صمٜم٤م ذيـؽ، قمــ  إؾمّمقمٞمؾضمرير، صمٜم٤م 

ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، قمـ اًمّمٜم٤مسمحل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م 

 أٟمـ٤م دار احلٙمٛمـ٦م وقمـكم "ؾمـٚمؿ: آًمف  صغم اه قمٚمٞمف وىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه

 .سمف إؾمّمقمٞمؾذم ؾمٜمٜمف قمـ ُمقؾمك سمـ  (0)أظمرضمف اًمؽمُمذي  "سم٤مهب٤م

، وىمـد يٙمـقن قمـغم  : هذا ظمؼم قمٜمدٟم٤م صحٞمح ؾمـٜمده روىم٤مل اسمـ ضمري

 : ٤م همػم صحٞمح ًمٕمٚمتلمـُمذه٥م آظمريـ ؾم٘مٞمٛمً 

قمــ  رل اه قمٜمـفأٟمف ظمؼم ٓ يٕمر، ًمف خمـرج قمــ قمـكم : مها اأحد

 .ل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إٓ ُمـ هذا اًمقضمفاًمٜمٌ

:  ىم٤مل .ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ قمٜمدهؿ ممـ ٓ يث٧ٌم سمٜم٘مٚمف طمج٦م أنا  واألخرى

ذم رواي٦م هذا اخلؼم قمـ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف  رل اه قمٜمف قمٚمًٞم٤موىمد واومؼ 

 .رل اه قمٜمٝمّم ؾمٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمسأ، صمؿ  وؾمٚمؿ همػمه

ومل  ،  ذم شمّمـحٞمح هـذا احلـدي٨مأص٤مب اسمـ ضمريـر رمحـف اه : ؾؾت

ٕٟمف ضمٕمـؾ إطمـدى اًمٕمٚمتـلم  : يّم٥م ومٞمّم ذيمر أٟمف ىمد يٙمقن قمٚم٦م ومٞمف قمٜمد همػمه

                                                 

 [.3723( سمرىمؿ ]5/637ضم٤مُمع اًمؽمُمذي )( 1)
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سمـؾ روى قمٜمـف  ، ، وًمٞمس يَمذًمؽ إٓ ُمـ هذا اًمقضمف  قمـ قمكم يمقٟمف مل يروَ 

 ُمـ أرسمٕم٦م أوضمف أظمرى.

ُمـ رواي٦م احل٤مرث وقم٤مصـؿ سمــ وـٛمرة يمالمهـ٤م قمــ  : اـقجف األول

، صمٜمـ٤م  : أٟم٠ٌمٟم٤م قمـكم سمــ قمـكم ىم٤مل (شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف)قمكم، أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 ،، صمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم اخلثٕمٛمل حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر احل٤مومظ

قمــ أيب  ، ايندسمــ إسمـراهٞمؿ اهلٛمـ إؾمـّمقمٞمؾ، قمــ  صمٜم٤م حيٞمك سمـ سمِم٤مر اًمٙمٜمدي

،  ، وقمـ قم٤مصـؿ سمــ وـٛمرة رل اه قمٜمف ، قمـ قمكم ، قمـ احل٤مرث إؾمح٤مق

أٟمـ٤م ):  : ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ ىم٤مل اه قمٜمفرل قمـ قمكم 

: حيٞمـك  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م  (ٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمبًمومٛمـ أراد ا ،ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

 جمٝمقٓن. إؾمّمقمٞمؾسمـ سمِم٤مر وؿمٞمخف ا

ومحديثف صحٞمح  ، ٜمٙمراعمجٝمقل إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ومل ي٠مت سمّم يُ  : ؾؾت

 ُم٘مٌقل قمغم رأي مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ.

، أظمرضمـف اسمــ  ُمـ رواي٦م اسمٜمـف احلًـلم قمٚمٞمـف اًمًـالم : اـقجف اـثاين

أٟم٠ٌمشمٜمـ٤م ،  قمٌداًمقاطمـد: طمدصمتٜم٤م رىمٞم٦م سمٜمـ٧م ُمٕمٛمـر سمــ  ىم٤مل (شم٤مرخيف)اًمٜمج٤مر ذم 

،  ريسمق٤ماًمٜمٞمً أمحدسمـ ا، أٟم٠ٌمٟم٤م ؾمٕمٞمد  وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ أيب ؾمٕمد اًمٌٖمدادي
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،  ٛمـد سمــ ُمٝمرويـف، أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمــ حم أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمـ احلًـ سمـ سمٜمدار سمـ اعمثٜمك

، قمــ  ، طمـدصمٜم٤م قمـكم سمــ ُمقؾمـك اًمـرى ٤من اًمٖم٤مزيـسمـ ؾمٚمٞمٛم داوودطمدصمٜم٤م 

 سمف. ، ٤مـرل اه قمٜمٝمٛم  قمـ قمكملم، قمـ احلً ٤ٌمي٦مقم

ٟمٕمـٞمؿ ذم  أسمـق، ذيمـره  ُمـ روايـ٦م إصـٌغ سمــ ٟم٤ٌمشمـف : اـقجف اـثاـث

: طمـدصمٜم٤م  ىمـ٤مل (أُم٤مًمٞمـف)احلًـ قمكم سمـ قمٛمر احلريب ذم  أسمق، وأظمرضمف  (0)احلٚمٞم٦م

،  ، قمــ أيب ظم٤مًمـد صمٜم٤م قم٤مُمر سمـ يمثػم اًمناج ، ، طمدصمٜم٤م أيب ح٤مق سمـ ُمروانإؾم

رل اه  ، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشمف قمـ ؾمٕمد سمـ ـمريػ

أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وأٟمـ٧م ):  : ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل قمٜمف

 .(يمذب ُمـ زقمؿ أٟمف يدظمٚمٝم٤م ُمـ همػم سم٤مهب٤م ، ي٤م قمكم سم٤مهب٤م

أظمرضمف اسمــ ُمردويـف ذم اعمٜم٤مىمـ٥م  ، ٌلُمـ رواي٦م اًمِمٕم : اـقجف اـرابع

،  ، قمــ اًمِمـٕمٌل ، قمـ حمٛمد سمـ ىمٞمس ، قمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ احلًـ سمـ حمٛمد

أٟمـ٤م ):  : ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ ىم٤مل رل اه قمٜمفقمـ قمكم 

 .(دار احلٙمٛم٦م وقمكم سم٤مهب٤م

                                                 

 (.1/64ٞم٤مء )طمٚمٞم٦م إوًم( 1)
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ٝمٞمـؾ ٓ شم٘مـقم سمـف طمجـ٦م وهـل يمـقن ؾمـٚمٛم٦م سمــ يم وأما اـعؾة اـثاكقة

سمؾ اطمت٩م  ،: سم٠من ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ًمٞمس قمٜمدهؿ يمذًمؽأيًْم٤مقمٜمدهؿ: ومٛمدومققم٦م 

سمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وإرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ أصح٤مب اًمّمـح٤مح، ووصم٘مـف اسمــ 

ويٕم٘مـقب سمــ ؿمـٞم٦ٌم  (6)طمـ٤مشمؿ أسمـقزرقمـ٦م و أسمقواسمـ ؾمٕمد و (0)ُمٕملم واًمٕمجكم

 (8).وؾمٗمٞم٤من واًمٜم٤ًمئل وآظمرون أمحدو

رير قمدم اطمتج٤مضمٝمؿ سمف ُمـ ذًمؽ إصـؾ اًم٤ٌمـمـؾ ؿ اسمـ ضموإٟمّم شمقها 

ٕن  :إذا روى ومْمـؾ قمـكم قمٚمٞمـف اًمًـالم ٤مٕمل، ظمّمقًصـذم رد طمدي٨م اًمِمٞم

ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ يم٤من يَمذًمؽ وهق أصؾ سم٤مـمـؾ سم٤مإلمجـ٤مع يمـّم ؾمـتٕمرومف، ومٝمـذا 

وم٢من رضم٤مًمف  :قمغم ذط اًمّمحٞمح يمّم طمٙمؿ سمف اسمـ ضمرير أيًْم٤ماحلدي٨م سمٛمٗمرده 

 .يمٚمٝمؿ ُمقصم٘مقن

                                                 

 (.1/421ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت )( 1)

 (.4/171اجلرح واًمتٕمديؾ )( 2)

( 4/317( واًمث٘مـ٤مت )4/137( وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م )112اٟمٔمر شمرمجتف ذم: شم٤مريخ أؾمّمء اًمث٘م٤مت ) (3)

ــ٤مري ) ــٚمؿ )1/321ورضمــ٤مل صــحٞمح اًمٌخ ــ٤مل ُمً ــ1/277ٌ( ورضم ــالم اًمٜم ــػم أقم الء ( وؾم

 (: صم٘م٦م.248) طمجر ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( وىم٤مل قمٜمف اسمـ5/298)

 (.1/421ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت )( 3)
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 .ومٙمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح فومقىمأُم٤م ذيؽ وُمـ 

٤مرج ـ٤مري ظمــل ومـروى قمٜمـف اًمٌخــٛمر اًمروُمــٛمد سمــ قمــ٤م حمــوأُم

، وىم٤مل: (6): صدوق، وذيَمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت(0)طم٤مشمؿ قـأسموىم٤مل اًمّمحٞمح، 

 .قمـ ذيؽ ُمٜمٙمًرا طمديًث٤م  زرقم٦م ؿمٞمخ ومٞمف ًملم، روى أسمق

ل قمــ ف ٓ يٜمـزهـذا طم٤مًمـ ـْ ُمَ  ومٝمذا أىمَم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وىمد قمروم٧م أنا 

 قمٌداحلٛمٞمدسمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف  ،ومل يٜمٗمرد هبذا احلدي٨م ٤مدرضم٦م اًمّمحٞمح، ظمّمقًص 

حمٛمد سمــ  أمحد أسمقىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (8)(احلٚمٞم٦م)ٟمٕمٞمؿ ذم  أسمقأظمرج ُمت٤مسمٕمتف  ،سمـ سمحرا

سمـ سمحر صمٜم٤م ذيؽ، صمٜمـ٤م  قمٌداحلٛمٞمداجلرضم٤مين، صمٜم٤م احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من، صمٜم٤م  أمحد

 .ومل يذيمر ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م لقمـ اًمّمٜم٤مسمح :ىم٤ملأٟمف إٓ  .ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ سمف

: صـدوق، ويَمـذا (2)طم٤مشمؿ أسمقسمـ ُمقؾمك اًمٗمزارى وم٘م٤مل  إؾمّمقمٞمؾوأُم٤م 

، (8)وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سمف سمـ٠مس، وذيَمـره اسمــ طمٌـ٤من ذم اًمث٘مـ٤مت، ىم٤مل ُمٓملم

                                                 

 (.8/21اجلرح واًمتٕمديؾ )( 1)

 (.9/71( اًمث٘م٤مت ))

 (.1/64طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 3)

 (.2/196اجلرح واًمتٕمديؾ )( 4)

 (.8/114اًمث٘م٤مت )( 5)
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: إٟمـّم (0): صدوق ذم احلدي٨م إٓ أٟمف يتِمٞمع، وىم٤مل اسمــ قمـديداوود أسمقوىم٤مل 

 أٟمٙمروا قمٚمٞمف اًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع.

سمـؾ شم٤مسمٕمـف احلًــ سمــ ؾمـٗمٞم٤من  ،أيًْمـ٤مهذا ومٚمؿ يٜمٗمرد سمف وُمع  ؾؾت:

 .اًمٌٍمي قمٌداهوإسمراهٞمؿ سمـ 

 .يمّم ؾمٌؼ (احلٚمٞم٦م)ٟمٕمٞمؿ ذم  أسمقأُم٤م ُمت٤مسمٕم٦م احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من وم٠مظمرضمٝم٤م 

قمـكم حمٛمـد  أسمقىم٤مل: طمدصمٜم٤م  ٦م(اسمـ سمٓم)وأُم٤م ُمت٤مسمٕم٦م إسمراهٞمؿ وم٠مظمرضمٝم٤م 

ي، صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ اًمٌٍم قمٌداهُمًٚمؿ إسمراهٞمؿ سمـ  أسمقاًمّمقا،، صمٜم٤م  أمحدسمـ ا

 .قمٛمر اًمروُمل، صمٜم٤م ذيؽ سمف

إمم هذه اًمٓمريؼ اًمتل هل صحٞمح٦م شمٚمؽ اًمٓمرق إرسمٕم٦م ُمـ  ؿا وم٢مذا ُو 

سمٛمٗمـرده   ـ وإصٌغ واحل٤مرث، يم٤من طمـدي٨م قمـكمرواي٦م اًمِمٕمٌل واحلً

اًمذي رل اه قمٜمٝمّم ومٙمٞمػ سم٤مٟمْمّمُمف إمم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  ،٤م٤م ضمزُمً صحٞمحً 

 ؟!!هق ُمـ أصح اًمّمحٞمح يمّم قمروم٧م

                 

                                                 

 .ُم٤م ذم اًمرواي٦م وم٘مد اطمتٛمٚمف اًمٜم٤مس ورووا قمٜمفأو( وىم٤مل: 1/325اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ) (1)
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 ؽصؾ

 ادخرج اـثاين

 ريض اهلل طـفام طبداهللمـ حديث جابر بـ 

اًمٗمراء اًمدُمِم٘مل هب٤م ىمـ٤مل: أٟمـ٤م قمـالء اًمـديـ سمــ  أمحدأٟم٠ٌمٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ 

اًمٙمزسمري، أٟم٤م أيب، أٟم٤م  قمٌداًمرمحـحمٛمد سمـ قمٛمر احلًٞمٜمل، أٟم٤م أيب، أٟم٤م حمٛمد سمـ 

إٟمّم٤مري، أٟم٤م حمٛمـد  قمٌداهسمـ اعمقاه٥م احلٜمٌكم، أٟم٤م أيب، أٟم٤م ؿمٛمس حمٛمد  أسمق

، إؾمح٤مق اًمتٜمقظمل ؿمٗم٤مه٤م أسمقاًمٗمْمؾ احل٤مومظ، أٟم٤م  أسمقسمـ ظمٚمٞمؾ اًمٞمِمٌٙمل، أٟم٤م ا

سمــ طمٙمـؿ، أٟمـ٤م اسمـ قمـكم  أمحدضمٕمٗمر  أسمقأٟم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد يمت٤مسم٦م، أٟم٤م 

إصٌغ قمٞمًك سمـ حمٛمد اًمزهري، أٟمـ٤م ؾمـٚمٞمّمن سمــ  أسمقأٟم٤م  ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك

 أسمقاًمٕم٤ٌمس اًمرازي، أٟم٤م  أسمقد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد، أٟم٤م حمٛم قمٌداه أسمقظمٚمػ، أٟم٤م 

سمــ اعم١مُمـؾ،  أمحـدسمـ قمدي، صمٜم٤م اًمٜمٕمّمن سمـ ه٤مرون اًمٌٚمدي وحمٛمـد سمــ  أمحد

ضمٕمٗمر اعمٙمتـ٥م، أٟم٠ٌمٟمـ٤م  أسمق قمٌداهسمـ  أمحدوقمٌداعمٚمؽ سمـ حمٛمد، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م 

 قمٌـداًمرمحـؿ، قمــ ٞمسمـ قمثّمن سمـ ظمثـا قمٌداه، أٟم٠ٌمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌداًمرزاق

ىمـ٤مل: ؾمـٛمٕم٧م رل اه قمـٜمٝمّم  قمٌداه، ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ لسمـ هبّمن اًمتٛمٞمٛما

رل  رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم احلديٌٞم٦م وهق آظمـذ سمٞمـد قمـكم
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ٟمٍمه، خمـذول  ـْ ة، وىم٤مشمؾ اًمٗمجرة، ُمٜمّمقر ُمَ رُمػم اًمؼمأهذا "، ي٘مقل: اه قمٜمف

ومٛمـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت  ،ظمذًمف، يٛمد هب٤م صقشمف، أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ـْ ُمَ 

 (0).(اعمًتدرك)أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم   "اًم٤ٌمب

سمٙمر حمٛمد سمـ قمكم اًمٗم٘مٞمف اًمِمـ٤مر اًم٘مٗمـ٤مل اًمٌخـ٤مري  أسمقوىم٤مل طمدصمٜمل 

سمــ  أمحـدوأٟم٤م ؾم٠مًمتف طمدصمٜمل اًمٜمٕمّمن سمـ ه٤مرون اًمٌٚمدي ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، طمدصمٜم٤م 

 .حقمٌداه سمـ يزيد احلراين سمف ُم٘متٍمًا قمغم طمدي٨م اًم٤ٌمب، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده صحٞم

أيب اًمٓمٞمـ٥م اًمـدىم٤مق  قمٌداًمّمٛمدوأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ 

 أسمـقوم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمكم اًمًـٙمري سمحٚمـقان، صمٜمـ٤م  (6)(شم٤مريخ سمٖمداد)ُمـ 

اًمـدىم٤مق  قمٌداًمّمـٛمداعم٘مراي سم٠مصٌٝم٤من، صمٜم٤م أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد سمـ سمٙمر حمٛمد سمـ 

 .ضمٕمٗمر اعمٙمت٥م سمف أسمق قمٌداهسمـ  أمحداًمٌٖمدادي، صمٜم٤م 

 أسمـق أظمؼمٟمـ٤ماعمذيمقر وم٘م٤مل:  (8)قمٌداهسمـ  أمحدذم شمرمج٦م  أيًْم٤موأظمرضمف 

اًمٗمتح حمٛمد سمـ احلًلم  أسمقسمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعم١مدب، صمٜم٤م  قمٌداًمٖمٗم٤مراًمٓم٤مهر 

                                                 

 [.4644( سمرىمؿ ]3/141قمغم اًمّمحٞمحلم ) اعمًتدرك( 1)

 (.2/377شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)

 محد سمـ قمٌداه سمـ يزيد أسمق ضمٕمٗمر اعمٙمت٥م يٕمر، سم٤مهلِمٞمٛمك.ذم شمرمج٦م أ (4/218شم٤مريخ سمٖمداد )( 3)
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اًمّمـػمذم وقمـكم سمــ إسمـراهٞمؿ  قمٌـداهإزدي احل٤مومظ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ  أمحدسمـ ا

ٕمٗمـر ضم أسمـقسمــ يزيـد اعمـ١مدب سمـ قمٌداه ااًمٌٚمدي ومج٤مقم٦م ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م أمحد 

 .اًم٤ًمُمري سمف

اًمٗمتح: شمٗمرد سمف قمٌداًمرزاق وطمده، ىمـ٤مل اخلٓمٞمـ٥م: ومل يـروه  أسمقىم٤مل  

 وهق أٟمٙمر ُم٤م طمٗمظ قمٚمٞمف. ،هذا قمٌداهسمـ  أمحدقمـ قمٌداًمرزاق همػم 

سمــ ـمـ٤مهر سمــ  أمحـدسمؾ شم٤مسمٕمف قمٚمٞمـف  ،وًمٞمس يمّم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ؾؾت:

 ف ٓصمؿ إٟم ،، يمّم ذيمره اسمـ قمدي واسمـ اجلقزيقمٌداًمرزاقطمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك قمـ 

ومـ٢من  :ذم شمٗمرد أيب ضمٕمٗمر اًم٤ًمُمري قمـ قمٌداًمرزاق سمٛمثؾ هـذا احلـدي٨م ةٟمٙم٤مر

 رل اه قمٜمفسمٗمْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  َث دا ُمـ طَم  يم٤من يٕمٚمؿ أنا  قمٌداًمرزاق

وىمـد ىمـ٤مل ذم  ،سمؾ يتٝمؿ ويٙمذب، ومٙم٤من ٓ حيدث هب٤م إٓ أهٚمٝمـ٤م ،عٌدا يُ ح وجيرا 

 ن حيـدث هبـ٤م، ؾمـ٤مُمح اهٟمف يم٤من يٕمر، إُمقر ومال يتج٤مه أأ :طم٘مف اًمذهٌل

 .ضم٤ًمرة  اًمذهٌل يًٛمل اًمتحدي٨م سمٗمْم٤مئؾ قمكم

 ، وم٢مٟمـف عمـ٤م طمـدثاًمٜمٞم٤ًمسمقريوىمد وىمع ُمثؾ هذا ًمٚمح٤مومظ أيب إزهر 

أظمـؼم حيٞمـك سمــ ُمٕمـلم   رل اه قمٜمـف سمحدي٨م ذم ومْمؾ قمكم قمٌداًمرزاققمـ 

إذ ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ُمـ هذا  ،سمذًمؽ، ومٌٞمٜمّم هق قمٜمده ذم مج٤مقم٦م أهؾ احلدي٨م
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 أسمـقهبذا احلـدي٨م؟ وم٘مـ٤مم  قمٌداًمرزاقاًمذي طمدث قمـ  اًمٜمٞم٤ًمسمقريذاب اًمٙم

إزهر وم٘م٤مل: هق ذا أٟم٤م، ومتًٌؿ حيٞمك سمـ ُمٕملم وىم٤مل: أُم٤م أٟمؽ ًم٧ًم سمٙمـذاب 

، صمؿ ؾم٠مًمف حيٞمك سمـ ُمٕملم يمٞمػ ظمّمؽ (0)وًمٙمـ اًمذٟم٥م ًمٖمػمك ذم هذا احلدي٨م

 ،إمم ىمريتـف قمٌـداًمرزاقهبذا احلـدي٨م؟ وم٘مـ٤مل: إين ظمرضمـ٧م ُمـع  قمٌداًمرزاق

ُمـ٤م طمـدصم٧م سمـف  ٤مطمـديثأومٞمدك  ،ُمٕمف ذم اًمٓمريؼ، وم٘م٤مل زم: ي٤م أسم٤م إزهر ومٙمٜم٧م

همػمك؟ ىم٤مل: ومحدصمٜمل هبذا احلدي٨م، وُمع هذا وم٘مد وضمد ٕيب إزهـر ُمتـ٤مسمع 

رواه قمـ حمٛمد سمـ قمـكم  اًمٜمٞم٤ًمسمقريقمٚمٞمف، ومذيمر اخلٓمٞم٥م أن حمٛمد سمـ محدون 

 إزهـر ُمــ أسمـقسمف ىم٤مل اخلٓمٞمـ٥م: ومـؼمئ  قمٌداًمرزاقسمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٜمج٤مر قمـ 

 قمٝمدشمف إذ شمقسمع قمغم روايتف.

ظمـص سمـف أسمـ٤م  قمٌـداًمرزاقويمذا وىمع ذم طمدي٨م اًمٌـ٤مب، ومـ٢من  ؾؾت:

ٟمـف وضمـد ٕيب أضمٕمٗمر اًم٤ًمُمري يمّم ظمص أسم٤م إزهر سمـذًمؽ احلـدي٨م، ويمـّم 

ظمـرج احلـ٤مومظ أيمذًمؽ وضمد ٕيب ضمٕمٗمر اًم٤ًمُمري، وم٘مـد  ،إزهر ُمت٤مسمع قمٚمٞمف

سمٙمـر  أسمـقدصمٜم٤م ىمـ٤مل: طمـ رل اه قمٜمفاحلًـ سمـ ؿم٤مذان ذم ظمّم٤مئص قمغم  أسمق

اًمتٛمٞمٛمـل،  قمٌـداهحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومػموز إٟمّمـمل، طمدصمٜم٤م احلًـلم سمــ 
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ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، طمدصمٜمل أيب، قمــ ضمـدي،  لطمدصمٜم ،طمدصمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ اًمٜمٕمّمن

أٟمـ٤م "ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ:  قمٌداهقمـ ضم٤مسمر سمـ 

 ."٠مت إمم سم٤مهب٤مُمديٜم٦م احلٙمٛم٦م وقمكم سم٤مهب٤م، ومٛمـ أراد اعمديٜم٦م ومٚمٞم

ُمــــ ـمريـــؼ   "ٛمتِم٤مسمفـشمٚمخـــٞمص اًمــ"خٓمٞم٥م ذم ـوأظمرضمــف اًمـــ

ضمٕمٗمـر  أسمـق٤مـمل سمـف ومـؼمئ ـحٛمد سمــ إسمـراهٞمؿ إٟمٛمــٜم٤م ُمــاًمدارىمٓمٜمل، صمـ

 اًم٤ًمُمري ُمٜمف وه احلٛمد.

  : ادسؾؽ اـسادس

ىمد طمٙمؿ سمّمح٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اٟمٗمراده يمّم رأيـ٧م،  إن هذه اعمخ٤مرج اًمثالصم٦م،

 يمثػًماضمزُمقا سم٤مرشم٘م٤مئف إمم درضم٦م اًمّمحٞمح، و ،٘مٌٞمؾُمـ اًم ٤مطمديثواحلٗم٤مظ إذا وضمدوا 

واًمٕمراىمـل واحلـ٤مومظ وشمٚمٛمٞمـذه اًمًـخ٤موي  لُم٤م جيزم اعمت٠مظمرون يم٤مسمـ يمثػم واًمٕمالئ

سمذًمؽ، وىمد ؾمٚمؽ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل هذا اعمًٚمؽ سم٤مًمٜمًـ٦ٌم هلـذا احلـدي٨م وم٘مـ٤مل ذم 

إمم أن  ،قمــ هـذا احلـدي٨م سم٠مٟمـف طمًــ : ىمد يمٜم٧م أضمٞم٥م دهًرا"ج٤مُمع اًمٙمٌػمـًما"

ذم )هتذي٥م أصمـ٤مر( ُمـع  رل اه قمٜمفرير حلدي٨م قمغم ضمقمغم شمّمحٞمح اسمـ وىمٗم٧م 

وم٤مؾمـتخرت اه شمٕمـ٤ممم  ،رل اه قمـٜمٝمّمح٤ميمؿ حلـدي٨م اسمــ قمٌـ٤مس ـشمّمحٞمح اًمـ

 وضمزُم٧م سم٤مرشم٘م٤مء احلدي٨م ُمـ ُمرشم٦ٌم احلًـ إمم ُمرشم٦ٌم اًمّمح٦م.
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 :ادسؾؽ اـسابع

ُمراقم٤مة عمـ٤م ىمٞمـؾ  ،إٟمٜم٤م ًمق اىمتٍمٟم٤م قمغم حتًلم طمدي٨م قمكم واسمـ قم٤ٌمس

سمـ ص٤مًمح، وحمٛمد سمـ قمٛمر اًمروُمل، يمّم يًـٚمٙمف سمٕمـض أهـؾ ا قمٌداًمًالمذم 

احل٤مومظ صـالح اًمـديـ اًمٕمالئـل،  فاحلدي٨م ومٞمٛمـ يم٤من ذًمؽ طم٤مًمف،ويمّم ؾمٚمٙم

ومـ٢مهنؿ اىمتٍمـوا قمـغم  ،واحل٤مومظ وشمٚمٛمٞمذه اًمًـخ٤موي سم٤مًمٜمًـ٦ٌم هلـذا احلـدي٨م

 يمّم ومٕمؾ اسمـ ُمٕملم واحل٤ميمؿ واسمـ ،احلٙمؿ سمحًٜمف ومل يرومٕمقه إمم ُمرشم٦ٌم اًمّمح٦م

ضمرير واًمًٛمرىمٜمدي، وم٢من احلًـ يرشم٘مل ُمع وضمقد اعمت٤مسمٕمـ٤مت واًمِمـقاهد إمم 

رل  وىمد سح احل٤مومظ اًمًخ٤موي سم٠من طمدي٨م اسمـ قمٌـ٤مس ،درضم٦م اًمّمحٞمح

رل اه  احلًـ، وم٢مذا اٟمْمـؿ إًمٞمـف طمـدي٨م قمـكم سمٛمٗمرده قمغم ذط اه قمٜمٝمّم

 ُمع ُم٤م أوردٟم٤مه ُمـ اًمِمـقاهد اعمٕمٜمقيـ٦م، وم٢مٟمـف رل اه قمٜمفوطمدي٨م ضم٤مسمر  قمٜمف

ًمـف  ـْ يرشم٘مل إمم درضم٦م اًمّمحٞمح ًمٖمػمه سمال ظمال،، وهذا مم٤م ٓ يِمـؽ ومٞمـف َُمـ

واإلـم٤مًمـ٦م  ،ودراي٦م سمّمٜم٤مقمتف، ومال ٟمحت٤مج إمم ذيمر دٓئٚمـف ،ظمؼمة سمٕمٚمؿ احلدي٨م

 ذم اًمٙمالم قمغم طمـدي٨م (0)(اًم٘مقل اعمًدد) سمٜمّمقصٝمؿ ومٞمف، وىمد ىم٤مل احل٤مومظ ذم
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حلـدي٨م ًمـف ـمـرق ُم٤م ٟمّمف: هذا ا (0)(وا يمؾ سم٤مب ذم اعمًجد إٓ سم٤مب قمكمؾمد)

وجمٛمققمٝمـ٤م  ،ٓ شم٘مٍم قمـ رشم٦ٌم احلًــ ،يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م قمغم اٟمٗمراده ،ُمتٕمددة

 مم٤م ي٘مٓمع سمّمحتف قمغم ـمري٘م٦م يمثػم ُمـ أهؾ احلدي٨م.

 : ادسؾؽ اـثامـ

ومل ٟمحٙمؿ  ،اًمٓمرق واًمِمقاهد سم٤مًمْمٕمػهذه إٟمٜم٤م ًمق طمٙمٛمٜم٤م قمغم مجٞمع 

ًم٘مٌٞمـؾ اهـذا ٌمء ُمٜمٝمّم سم٤مًمّمح٦م وٓ سم٤محلًـ، وم٢من اًمْمٕمٞمػ اًمذي هـق ُمــ ًم

اًمٔمــ ٦م ٕن راويف إٟمّم طمٙمؿ سمّمح٦م طمديثـف ًمٖمٚمٌـ :يرشم٘مل إمم درضم٦م اًمّمحٞمح

 ،ُمع شم٤ٌميـ خم٤مرضمٝم٤م ،ويمثرت ؿمقاهده ،سمّمدىمف، واًمْمٕمٞمػ إذا شمٕمددت ـمرىمف

 ؼمسمّمدق ظمؼم اعمجٛمقع، وإن يم٤مٟم٧م ٓ حتّمـؾ سمخـ أيًْم٤مطمّمٚم٧م همٚم٦ٌم اًمٔمـ 

 يمّم اؾمـتح٘مف ظمـؼم ،وم٤مؾمتحؼ ظمؼمهؿ احلٙمؿ سم٤مًمّمح٦م ،يمؾ واطمد قمغم اٟمٗمراده

ًمقضمقد همٚم٦ٌم اًمٔمـ ذم اجلٛمٞمـع، وىمـد سطمـقا سمـ٠من اعمت٤مسمٕمـ٤مت  :اًمث٘م٦م اًمقاطمد

                                                 

[ واًمرويــ٤مين ذم 1169( سمــرىمؿ ]3/368اًمٌــزار ذم ُمًــٜمده )( و4/369رواه أمحــد ذم ُمًــٜمده ) (1)

ــرىمؿ ]1/277ُمًــٜمده ) ــرىمؿ ]5/118[ واًمٜمًــ٤مئل ذم اًمًــٜمـ اًمٙمــؼمى )411( سم [ 8423( سم

صـحٞمح اإلؾمـٜم٤مد ومل خيرضمـ٤مه، ىمـ٤مل  [ وىمـ٤مل:4631( سمـرىمؿ ]3/135واحل٤ميمؿ ذم اعمًـتدرك )

ه وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف رواه أمحد وومٞمف ُمٞمٛمقن أسمق قمٌدا(: 9/114اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )

   .وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،مج٤مقم٦م
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ــقا ممـــ حيــت٩م هبــؿ ـــ  ،واًمِمــقاهد ٓ يِمــؽمط ذم رواهتــ٤م أن يٙمقٟم وم٘مــ٤مل اسم

: ىمد يدظمؾ سم٤مب اعمت٤مسمٕم٤مت وآؾمتِمٝم٤مد رواي٦م ُمـ ٓ حيت٩م سمحديثـف (0)اًمّمالح

 وذم يمت٤مب اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ مج٤مقمـ٦م سمؾ يٙمقن ُمٕمدودا ذم اًمْمٕمٗم٤مء. ،وطمده

 اهـ.هؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهداُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ذيمر

سمؾ اؿمؽمط اإلُم٤مم اًمرازي ومجع ُمـ أهؾ إصقل ذم احلدي٨م اًمـذي 

ًمٞمحّمــؾ آطمتجــ٤مج  ،أن شمٙمــقن أومرادهـ٤م وــٕمٞمٗم٦م ،حيـت٩م سمٛمجٛمــقع ـمرىمــف

ومـ٤مٓقمتّمد طمٞمٜمئـذ قمٚمٞمـف وطمـده،  إذا يم٤من سمٕمْمـٝم٤م صـحٞمًح٤م، سم٤معمجٛمقع، وأُم٤م

ٗمروض آطمتج٤مج سم٤معمجٛمقع، وىمـد ل قمٚمٞمف، واعمواًمْمٕمٞمػ ُمٓمروح همػم ُمٕمقا 

طمٙمٛمقا سمّمح٦م أطم٤مدي٨م يمثـػمة ُمــ هـذا اًم٘مٌٞمـؾ، يمحـدي٨م )ـمٚمـ٥م اًمٕمٚمـؿ 

سمٙمـر أن يـ١مُمٝمؿ  أسمـقوطمدي٨م )ٓ يٜمٌٖمل ًم٘مقم ومٞمٝمؿ  (6)ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ(

                                                 

 (. سمتٍم، يًػم.91ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )( 1)

( ُمــ 3/775جـؿ ؿمـٞمقظمف )[ واإلؾمـّمقمٞمكم ذم ُمٕم94( سمـرىمؿ ]1/172رواه اًمٌزار ذم ُمًٜمده )( 2)

ُمــ ـمريـؼ  (4/245) واًمٓمـؼماين ذم اعمٕمجـؿ إوؾمـط رل اه قمٜمـفُم٤مًمؽ  ـمريؼ أٟمس سمـ

 [174] سمـرىمؿ (1/135)  سمـ قمٌـ٤مس رل اه قمـٜمٝمّم، واًم٘مْمـ٤مقمل ذم ُمًـٜمد اًمِمـٝم٤مبقمٌداه

 .رل اه قمٜمف ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (2/652) واإلؾمّمقمٞمكم ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف
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أورده اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، وىم٤مل اسمـ يمثػم: ًمف ؿمـقاهد شم٘متيضـ  (0)همػمه(

وطمـدي٨م )ُمــ  (6)ًـ٤من اًمقضمـقه(ـمٚمٌقا اخلػم قمٜمد طماصحتف ويمذًمؽ طمدي٨م: )

وطمـدي٨م اًمٕمٌـ٤مس  (8)قمٚمٞمف ؾم٤مئر ؾمـٜمتف( اهُ عَ ؾما وَ  ،قمغم قمٞم٤مًمف يقم قم٤مؿمقراء عَ وؾما 

                                                 

طمـدي٨م  : هـذاُمـ ـمريؼ قم٤مئِم٦م رل اه قمٜمٝمـ٤م وىمـ٤مل [3673] سمرىمؿ (5/614) رواه اًمؽمُمذي (1)

 طمًـ همري٥م

ُمـ ـمريؼ أيب ُمّمٕم٥م إٟمّمـ٤مري، [1651]سمرىمؿ  (3/947) ُمًٜمده رواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم (2)

ُمـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمــ قمٌـداه رل اه  [6117]سمرىمؿ  (6/176)واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط 

 (3/278واًمٌٞمٝم٘مـل ذم ؿمـٕم٥م اإليـّمن  [4759]سمرىمؿ  (8/199)قمٜمٝمّم، وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده 

سمـرىمؿ  (1/243)سمــ محٞمـد ذم ُمًـٜمده ُمـ ـمريؼ قم٤مئِم٦م رل اه قمٜمٝمـ٤م وقمٌـد  [3541]سمرىمؿ 

ُمـ ـمريؼ قمٌداه سمـ قمٛمر رل  [661]سمرىمؿ  (1/384)واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب  [751]

 :وًمف أًمٗم٤مظ يمثػمة ُم٘م٤مرسم٦م، وًم٘مد مجع احل٤مومظ أمحد اًمٖمّمري ـمرىمف ذم ضمزء طمديثل ؾمـّمه .اه قمٜمٝمّم

 (.مجع اًمٓمرق واًمقضمقه حلدي٨م اـمٚمٌقا اخلػم قمٜمد طم٤ًمن اًمقضمقه)

٤من ـواًمٌٞمٝم٘مـل ذم ؿمـٕم٥م اإليٛمـ  [9312]سمـرىمؿ  (9/121)رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجـؿ إوؾمـط  (3) 

، واًمٓمـؼماين ذم اعمٕمجـؿ اًمٙمٌـػم )ُمــ روايـ٦م أيب ؾمـٕمٞمد اخلـدري   [3794]سمـرىمؿ   (3/366)

ُمــ   [3795]سمـرىمؿ  (3/365)٤من ـواًمٌٞمٝم٘مـل ذم ؿمـٕم٥م اإليٛمـ  [11117]سمرىمؿ   (11/77)

ُمـ روايـ٦م   [3795]سمرىمؿ  (3/366)٤من ـٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليٛم، واًمٌ)رواي٦م قمٌداه سمـ ُمًٕمقد 

٤مل ومٝمل إذا وؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض أظمـذت ىمـقة ـهذه إؾم٤مٟمٞمد وإن يم٤مٟم٧م يمٛم : ، وىم٤مل أيب هريرة

      .واه اقمٚمؿ
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 ،أرسمٕمـلم ًمٞمٚمـ٦م ، وطمدي٨م )ُمـ اطمتٙمر ـمٕم٤مًُم٤م ومْمؾ احل٩مسمـ ُمرداس اًمًٚمٛمل ذم ا

: ًمـف ؿمـقاهد (6)ح٤مومظـ، وىمـ٤مل اًمـ طمٙمؿ اسمـ اجلقزي سمقوٕمف (0)وم٘مد سمرئ ُمـ اه(

وطمـدي٨م )اشم٘مـقا  (8)(أُم٤مم احل٤مضم٦م ، )ٟمٕمؿ اًمٌمء اهلدي٦م شمدل قمغم صحتف، وطمدي٨م

وصـٞم٦م )اًمٜمٌـل صـغم اه قمٚمٞمـ٦م  وطمدي٨م (2)وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اه( : ٛم١مُمــومراؾم٦م اًم

 (8)وؾمــٚمؿ ٕٟمــس سمـــ ُم٤مًمــؽ( وطمــدي٨م )اعمــقت يمٗمــ٤مرة ًمٙمــؾ ُمًــٚمؿ(

                                                 

( سمـرىمؿ 11/117[ وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده )4881( سمرىمؿ ]2/33ذم ُمًٜمده ) أمحد اسمـ طمٜمٌؾرواه ( 1)

[ ُمـ رواي٦م قمٌداه سمــ 2165( سمرىمؿ ]2/14درك قمغم اًمّمحٞمحلم )[ واحل٤ميمؿ ذم اعمًت5746]

 قمٛمر رل اه قمٜمٝمّم.

 (.3/14شمٚمخٞمص احلٌػم )( 2)

 [ ُمـ ـمريؼ احلًلم سمـ قمكم رل اه قمٜمٝمّم.2913( سمرىمؿ ]3/133رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )( 3)

، ورواه رل اه قمٜمـف[ ُمـ رواي٦م أيب ؾمٕمٞمد اخلـدري 3127( سمرىمؿ ]5/298رواه اًمؽمُمذي )( 4)

( سمرىمؿ 1/387[ واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب )3254( سمرىمؿ ]3/312اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )

،  رل اه قمٜمف[ ُمـ رواي٦م أيب أُم٤مُم٦م358( سمرىمؿ ]2/161[ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمزهد اًمٙمٌػم )663]

 رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ.    (:11/268ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )

 (1/491)٤مقمٞمكم ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف ـواإلؾمٛم [171]سمرىمؿ  (1/133)اًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمده رواه ( 5)

واًمـديٚمٛمل ذم اًمٗمـردوس  [9885]سمـرىمؿ  (7/171)واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليـّمن  [141]سمرىمؿ 

 .)يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   [6717]سمرىمؿ   (4/239)
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ــف ،ومم  أطمــديمؿ أظمــ٤مه اوطمــدي٨م )إذ ــزاورون ذم  :ومٚمٞمحًـــ يمٗمٜم ــ٢مهنؿ يت وم

 (0)أيمٗم٤مهنؿ(.

 ؽصؾ

 ،اًمْمٕمٞمػ إذا شمٕمددت ـمرىمـف أنا  ، ؾ: ىمد شم٘مرر ذم قمٚمؿ احلدي٨موم٢من ىمٞم

 (6)، وىمد ىمـ٤مل اًمٜمـقوي وٓ يٌٚمغ رشم٦ٌم اًمّمحٞمح ،٤م يرشم٘مل إمم درضم٦م احلًــإٟمٛم

 ،: وهذه وإن يم٤مٟم٧م أؾم٤مٟمٞمد ُمٗمرداهت٤م وـٕمٞمٗم٦م ذم يمالُمف قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م

، وؾمـٌ٘مف  حت٩م سمفـوي ويّمػم احلدي٨م طمًٜم٤م ،٤مومٛمجٛمققمٝم٤م ي٘مقي سمٕمْمف سمٕمًْم 

 ًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه.إمم ذ

 : اجلقاب ُمـ وضمٝملم ؾؾـا:

سمـؾ هـق  ،ذم يمؾ اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م آمردً أن ذًمؽ ًمٞمس ُمُ  :اـقجف األول

 ،وم٢من ـمرىمف إذا شمٕمـددت :ُمٜمٙمًراظم٤مص سمٜمقع ُمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م اؿمتد وٕمٗمف ويم٤من 

                                                 

يمـ٤من ي٘مـ٤مل ُمــ ومم  :ـ ىم٤ملقمـ اسمـ ؾمػمي:[6218]سمرىمؿ  (3/431)ىم٤مل قمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف   (2)

أُم٤م إُمـر سم٢مطمًـ٤من اًمٙمٗمــ ومـرواه .أظم٤مه ومٚمٞمحًـ يمٗمٜمف، وإٟمف سمٚمٖمٜمل أهنؿ   يتزاورون ذم أيمٗم٤مهنؿ

 (.إذا يمٗمـ أطمديمؿ أظم٤مه ومٚمٞمحًـ يمٗمٜمف)سمٚمٗمظ  [943]سمرىمؿ  (2/651)ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح 

 (.7/172اٟمٔمر اعمجٛمقع )( 2)
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ومٞمـف  ،احلٗمـظ، ومـ٢مذا وضمـد ًمـف ـمريـؼ آظمـر اًمًٞمُأوصٚمتف إمم درضم٦م اعمًتقر 

إمم درضمـ٦م  ُمٜمٙمـًراع ذًمـؽ ُمــ يمقٟمـف ارشم٘مـك سمٛمجٛمـق ،وٕمػ ىمري٥م حمتٛمؾ

أيمثرهـ٤م أو احلًـ يمّم ٟمص قمٚمٞمف احل٤مومظ وهمػمه، وأُم٤م ُمـ٤م يمـ٤من ذم يمـؾ ـمرىمـف 

وٕمػ ىمريـ٥م وم٢مٟمـف يرشم٘مـل سمٛمجٛمققمٝمـ٤م إمم درضمـ٦م اًمّمـحٞمح يم٤مٕطم٤مديـ٨م 

 ،ًمْمٕمػ اًم٘مري٥م ىمد يٙمـقن سمٛمٗمـرده طمًـٜم٤مٕن اًمٓمريؼ اًمذي ومٞمف ا :اعمذيمقرة

ٟمـص قمٚمٞمـف اسمــ اجلـقزي ذم  قمغم ُمذه٥م يمثػم ُمـ اعمحدصملم يمّم ىمدُمٜم٤مه، ويمّم

 :٤ًممىموم٘م٤مل: وإطم٤مدي٨م ؾمت٦م أ  "ُم٘مدُم٦م اعمقوققم٤مت"

 إول: ُم٤م اشمٗمؼ قمغم صحتف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وذًمؽ اًمٖم٤مي٦م.

 ُمًٚمؿ.أو اًمث٤مين: ُم٤م شمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري 

 .اًمث٤مًم٨م: ُم٤م صح ؾمٜمده ومل خيرضمف واطمد ُمٜمٝمّم

 احلًـ. اًمراسمع: ُم٤م ومٞمف وٕمػ ىمري٥م حمتٛمؾ وهذا هق احلدي٨م

ٌف قمٜمـد ـ٤موت ُمراشمــػم اًمتزًمزل، ومٝمـذا شمتٗمــديد اًمْمٕمػ اًمٙمثـ: اًمِمسـاخل٤مُم

ويـزقمؿ أٟمـف ًمـٞمس سم٘مـقي اًمتزًمـزل،  ،ف ُمــ احلًـ٤منٞمـومٌٕمْمـٝمؿ يدٟم ٚمّمءـاًمٕم

ومٍمح سم٠من احلًـ هق ُم٤م  ،ومٞمٚمح٘مف سم٤معمقوققم٤مت ،يرى ؿمدة شمزًمزًمف وسمٕمْمٝمؿ

 سمف ارشم٘مك إمم اًمّمحٞمح. ،ومٞمف اًمْمٕمػ اًم٘مري٥م اعمحتٛمؾ، وم٢مذا شمٕمددت اًمٓمرق
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ــ ــ :ايناـقجــف اـث ٕن  :ٛمٕمٜمكـإن هــذا آظمــتال، ذم اًمٚمٗمــظ ٓ ذم اًم

ومل  ،ٛمت٘مدُمقن يدرضمقٟمـف ذم أٟمقاقمـفـاحلًـ ُمـ ىمًؿ اًمّمحٞمح طمتك يم٤من اًمـ

سم٤مؾمـٛمف  هَ ٟمـقا  ـْ ، وأول َُمـؿمـ٤مئًٕم٤موٓ اؾمٛمف سمٞمٜمٝمؿ  وم٤مُمٕمرويٙمـ احلًـ قمٜمدهؿ 

ح سمـف ُمــ ـمٌ٘مـ٦م وإن وضمـد ُمــ سا  ،وأيمثر ُمـ ذيمـره اًمؽمُمـذي ذم ضم٤مُمٕمـف

احلـدي٨م ىمًـّمن:  نا أسمٞمـٜمٝمؿ  ٤مدر، سمؾ اًمذي يمـ٤من ُمتٕم٤مرومـ٤مىمٚمٞمؾ ٟم ؿمٞمقظمف ومٝمق

سمح٥ًم شمٗم٤موت  ،صحٞمح ووٕمٞمػ، واًمّمحٞمح قمٜمدهؿ قمغم ـمٌ٘م٤مت ُمتٗم٤موشم٦م

 ،يمثرأأو رواشمف ذم درضم٤مت اًمْمٌط واإلشم٘م٤من، طمتك أوصٚمقه إمم مخس ـمٌ٘م٤مت 

ٜمٝمؿ وووـٕمقا ًمألىمًـ٤مم يِمٛمؾ مجٞمٕمٝم٤م اؾمؿ اًمّمـحٞمح، ومجـ٤مء اعمتـ٠مظمرون ُمـ

ٞمز سمـف قمٜمـد اًمتٕمـ٤مرض واًمؽمضمـٞمح، ومٛمـٜمٝمؿ ُمــ وشمتٛم ،خيّمٝم٤م ٤مـإظمػمة اؾمٛمً 

هؾ ومٞمٓمٚمـؼ قمـغم ، وُمـٜمٝمؿ ُمــ يتًـ٤متِمدد ومٞمٓمٚمؼ قمغم اًم٘مًؿ اًمقؾمط طمًٜم٤مي

 .٤ماًم٘مًؿ إظمػم صحٞمحً 

ـ أظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من  (0)"اعمقىمٔم٦م"ىم٤مل اًمذهٌل ذم   أطمدمه٤م قمغم ىمًٛملم:أو : ُم

 .ُمـ اطمتج٤م سمف ذم إصقل :أحدمها
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ومٛمـ اطمتج٤م سمـف  .اواقمت٤ٌمرً  اتِمٝم٤مدً ٤م ًمف ُمت٤مسمٕم٦م واؾمضَم را ظَم  ـْ ُمَ  :اـقفؿوثاك

أو طمديثف ىمقي، وُمـ اطمتج٤م سمـف  ،ومٝمق صم٘م٦م ،ومل يٛمرض ،ومل يقصمؼ ،أطمدمه٤مأو 

ومٝمـذا  ،واجلٛمٝمقر قمغم شمقصمٞم٘مـف ،ومت٤مرة يٙمقن اًمٙمالم شمٕمٜمت٤م ،ٙمٚمؿ ومٞمفوشم ،أطمدمه٤م

ومٝمذا طمديثف ٓ يٜمحط قمــ  ،، ويٙمقن شم٤مرة اًمٙمالم ذم طمٗمٔمفأيًْم٤مطمديثف ىمقي 

ٟمك درضم٤مت اًمّمحٞمح، ومـّم ذم اًمٙمتـ٤مسملم سمحٛمـد اه درضم٦م احلًـ اًمذي ُمـ أد

  اهـ .صحٞمح٦مأو رضمؾ اطمت٩م سمف أطمدمه٤م وروايتف وٕمٞمٗم٦م سمؾ طمًٜم٦م 

أطم٤مديـ٨م اًمّمـحٞمحلم  وأنا  ،ومٍمح سم٠من احلًـ ُمـ ىمًؿ اًمّمـحٞمح

 ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق صحٞمح وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق طمًـ.

وٓ جيٕمٚمـف  ،يٗمرد ٟمقع احلًـ: ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ (0)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

 ،ٟٓمدراضمف ذم أٟمقاع ُم٤م حيت٩م سمف :ذم أٟمقاع اًمّمحٞمح ٤مجيٕمٚمف ُمٜمدرضًم  سمؾ ،اُمٜمٗمردً 

 اهـ .قمٌداهوهق اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم احل٤ميمؿ أيب 

هذه اًمتٗمرىم٦م سملم اؾمؿ  (6)"آىمؽماح"وهلذا اؾمتِمٙمؾ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم 

جيـ٥م ُمٕمٝمـ٤م ىمٌـقل اًمروايـ٦م إذا أوصـ٤موًم٤م احلًـ واًمّمحٞمح، وم٘م٤مل: إن ه٤مهٜم٤م 
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ممـ٤م ىمـد  ،ن يٙمقن هـذا احلـدي٨م اعمًـٛمك سم٤محلًــوضمدت ذم اًمراوي، وم٢مُم٤م أ

 ،ٓأو وضمدت ومٞمف هذه اًمّمٗم٤مت قمغم أىمؾ اًمدرضم٤مت اًمتل جي٥م ُمٕمٝم٤م اًم٘مٌـقل 

وإن  ،ومـال جيـقز آطمتجـ٤مج سمـف ،ومذًمؽ صحٞمح. وإن مل شمقضمد ،وم٢من وضمدت

ن إوهـق أن ي٘مـ٤مل:  ،، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يرد هذا إمم أُمـر اصـٓمالطملطمًٜم٤م لٛم  ؾُم 

وم٠مقمالهـ٤م هـق  ،اًمرواي٦م هل٤م ُمراشمـ٥م ودرضمـ٤مت اًمّمٗم٤مت اًمتل جي٥م ُمٕمٝم٤م ىمٌقل

ذم اًمّمحٞمح، ويمذًمؽ أوؾمٓمٝم٤م وأدٟم٤مه٤م هـق احلًــ، وطمٞمٜمئـذ يرضمـع إُمـر 

 ذًمؽ إمم آصٓمالح، ويٙمقن اًمٙمؾ صحٞمًح٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م. اهـ

إمم أن احلـــدي٨م صـــحٞمح قمـــغم يمـــؾ اًمٗمـــروض ومرضمـــع إُمـــر 

إول وإٓ وم٘مد قمٚمٛم٧م ُمـ اعمًٚمؽ  ،٤مٓت، وهذا إٟمّم ؾمٚمٙمٜم٤مه شمٜمزٓـوآطمتٛم

 وسم٤مه اًمتقومٞمؼ. ،احلدي٨م سمٛمٗمرده قمغم ذط اًمّمحٞمح نا أ

 :ادسؾؽ اـتاسع

ُمٓم٤مسم٘متـف  ،قمالُم٦م صدق اًمـراوي وصـح٦م طمديثـفُمـ أٟمف ىمد شم٘مرر أن 

يمـ٤من أقمٚمـؿ اًمّمـح٤مسم٦م قمـغم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وصدق خمؼمه، وقمكم ،ًمٚمقاىمع

طمتك رضسمـقا سم٤مؿمـتٝم٤مر  ،وُمًتٗمٞمض ُمتقاشمر ،يمّم هق ُمٕمٚمقم ُمِمٝمقر ،اإلـمالق

  ول يمت٤مسمفعمثؾ ًمٚمتقاشمر اعمٕمٜمقي. وم٘م٤مل احل٤مومظ ُمقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م ذم أقمٚمٛمف ا
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أٟمـف ًمـٞمس ُمــ ذط صـح٦م  ،واقمٚمـؿ رمحـؽ اه: "إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٕمٚمق ه"

أن يقضمـد اًمتـقاشمر ذم ضمـزء واطمـد، سمـؾ ُمتـك  ،اًمتقاشمر اًمذي حيّمؾ سمف اًمٞم٘ملم

 ، ومل يـ٠مت٤مُمـ ـمرق يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم  ،ٟم٘مٚم٧م أظم٤ٌمر يمثػمة ذم ُمٕمٜمك واطمد

طمتك اؾمت٘مر ذًمؽ ذم اًم٘مٚمقب واؾمتٞم٘مٜمتف، وم٘مد طمّمؾ  ،ي٘مدح ومٞمٝم٤مأو ُم٤م يٙمذهب٤م 

وم٢مِٟم٤م ٟمتٞم٘مـ وضمقد طم٤مشمؿ وإن يم٤من مل يرد سمف ظمؼم واًمٞم٘ملم، وصم٧ٌم اًم٘مٓمع  ،اًمتقاشمر

 ،رل اه قمٜمـف ًمقضمقد ُم٤م ذيمرٟم٤م، ويمذًمؽ قمدل قمٛمـر :واطمد ُمرل اإلؾمٜم٤مد

 اهـ  .وقمٚمٛمف قمٚمٞمف اًمًالم وؿمج٤مقم٦م قمكمي 

ل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واًمّمـح٤مسم٦م واًمتـ٤مسمٕملم وىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌ

ُمـ اًمِمٝم٤مدة ًمٕمكم سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤م مل ي٠مت ٕطمد ىمط، ومٛمـ ؿمـٝم٤مدة رؾمـقل اه صـغم 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (0)(ُمًٜمده)ذم  أمحدُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم  ،اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ

قمـ ُمٕم٘مؾ سمــ  ،قمـ ٟم٤مومع سمـ أيب ٟم٤مومع - يٕمٜمل اسمـ ـمٝمّمن -، صمٜم٤م ظم٤مًمد أمحد أسمق

ر ىم٤مل: وو٠مت اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ وم٘مـ٤مل: أًمـؽ ذم وم٤مـمٛمـ٦م ي٤ًم

طمتـك دظمٚمٜمـ٤م قمـغم  وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘مـ٤مم ُمتقيمئـ٤م قمـكما  ؟ه٤مرل اه قمٜمٝم٤م ٟمٕمقد

 ًم٘مد اؿمتد  ،وم٘م٤مل هل٤م: يمٞمػ دمديٜمؽ؟ ىم٤مًم٧م: واه ،وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم
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 وـم٤مل ؾم٘مٛمل. ،واؿمتدت وم٤مىمتل ،طمزين

سمخط يـده هـذا احلـدي٨م  ،يب: وضمدت ذم يمت٤مب أقمٌداًمرمحـ أسمقىم٤مل 

وأقمٔمٛمٝمـؿ  ،وأيمثـرهؿ قمٚمـًّم  ،٤م شمرولم أين زوضمتؽ أىمدم أُمتل ؾمٚمًّم ُمَ ىم٤مل: أوَ 

ُمــ وضمـف آظمـر سم٢مؾمـٜم٤مد صـححف (0)٤م، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وىمد رواه اًمٓمؼماينـطمٚمٛمً 

 ُمـ ُمرؾمؾ أيب إؾمح٤مق. (6)(اًمزوائد)احل٤مومظ ٟمقر اًمديـ ذم 

 شمرمجـ٦م ذم (8)ىمٚم٧م: وىمد ورد ُمقصقًٓ ُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ قمًـ٤ميمر

سمــ أيب  قمٌداهاًمًّمك، أٟم٤م  أمحدقمغم ُمـ شم٤مرخيف ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمر وقمثّمن سمـ 

قمــ أيب  ،روح اعمدائٜمل أٟم٤م ؾمالم سمــ ؾمـٚمٞمّمن اعمـدائٜمل، أٟمـ٤م قمٛمـر سمــ اعمثٜمـك

ىم٤مل: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًـالم:  رل اه قمٜمف إؾمح٤مق، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

اًمٌمء، وم٘مـ٤مل اًمٜمٌـل صـغم ىمٚمٞمؾ  ،قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ ،مخش اًم٤ًمىملم قمٚمًٞم٤مزوضمتٜمل 

 ،٤مـوأىمـدُمٝمؿ ؾمٚمًٛمـ ،ـ٤مأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمٛمً  ،زوضمتؽ ي٤م سمٜمٞم٦م"اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

   ."٤مـقمٚمٛمً وأيمثرهؿ 
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 أسمـق أظمؼمٟمـ٤م: (0)(شم٤مرخيـف)ـمريؼ آظمر هلذا احلدي٨م: ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم 

: أمحـداحلًـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ  أسمق، أٟم٤م هسمـ حمٛمد سمـ قمٌدا قمٌداًمّمٛمداًم٘م٤مؾمؿ 

سمــ  أمحدٟم٤م أسمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مدة،  أمحدٛمد سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م سمـ حم أمحدأٟم٤م 

سمـ ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق ىم٤مٓ: أٟم٤م رضار سمـ سد، صمٜم٤م قمٌداًمٙمريؿ سمــ  أمحدحيٞمك و

رل اه قمٜمٝمـ٤م يٕم٘مقب، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب اًمْمحك، قمـ ُمنوق، قمـ قم٤مئِم٦م 

ل ىم٤مًم٧م: طمدصمتٜمل وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم أن اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ىمـ٤م

 ."٤مـوأىمدُمٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ طمٚمٛمً  ،هل٤م: زوضمتؽ أقمٚمؿ اعم١مُمٜملم

وأؾم٘مط ُمٜمف اعمٕمتٛمر، صمؿ أظمرضمف ُمـ ـمريؼ  ،يمذا ىم٤مل :ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ يمثػم اًمزهـري، صمٜمـ٤م  قمٌداه أسمقاسمـ إقمرايب، صمٜم٤م 

 ىم٤مل: أٟم٤م قمٌداًمٙمريؿ سمـ يٕم٘مقباًمتٞمٛمل رضار سمـ سد، أٟم٤م اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمّمن 

 قمـ أيب اًمْمحك سمف. ،ضم٤مسمر أظمؼمٟم٤م ،اجلٕمٗمل

هم٤مًمـ٥م سمــ  أسمق أظمؼمٟم٤م: (6)ٝمذا احلدي٨م: ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمرــمريؼ آظمر ًم

حمٛمد قمٌداًمٕمزيز سمـ احلًـ سمــ قمـكم سمــ  أسمقحمٛمد اجلقهري، صمٜم٤م  أسمق٤م، صمٜم٤م ٜماًمٌ
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سمــ  إؾمـّمقمٞمؾسمـ حمٛمد اًمـؼميت، صمٜمـ٤م  أمحدطمٌٞم٥م اًمٕم٤ٌمس سمـ  أسمقأيب ص٤مسمر. أٟم٤م 

إدريس، قمــ أيب اجلحـ٤م، قمــ رضمـؾ، قمــ  أسمقؾمٚمٞمّمن  ُمقؾمك، أٟم٤م شمٚمٞمد سمـ

رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف ىم٤مل ىم٤مًم٧م: رل اه قمٜمٝم٤م ٤مء سمٜم٧م قمٛمٞمس ـأؾمٛم

  ،٤مـوأقمٔمٛمٝمـؿ طمٚمًٛمـ ،٤مـقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم: زوضمتؽ أىمدُمٝمؿ ؾمٚمٛمً وؾمٚمؿ ًمٗم٤مـمٛم٦م 

 ."٤مـقمٚمٛمً وأيمثرهؿ 

ٍم سمــ ـٟمـ أسمق أظمؼمٟم٤م: (0): ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر حدي٨مــمريؼ آظمر هلذا اًم

حمٛمـد  أسمـقسمـ ٟمج٤م ىمـ٤مًمقا: أٟمـ٤م  قمٌداهحمٛمد  أسمقهم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤م و أسمقوقان ور

سمٙمر سمـ ُم٤مًمؽ، أٟمـ٤م اًمٕمٌـ٤مس سمــ إسمـراهٞمؿ اًم٘مراـمٞمزـ، صمٜمـ٤م  أسمقاجلقهري، أٟم٤م 

سمـ حمٛمد إمحز، أٟم٤م ُمٗمْمؾ سمـ صـ٤مًمح، صمٜمـ٤م ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل قمــ  إؾمّمقمٞمؾ

ؾمـٚمؿ ىمـ٤مل دة، قمـ أسمٞمف أن رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف ويؾمٚمٞمّمن سمـ سمر

 ،قمٚمًّم وأيمثرهؿ ؾمٚمًّم، ًمٗم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم: أُم٤م شمرولم أيّن زوضمتؽ أىمدُمٝمؿ 

 .، واه إن اسمٜمٞمؽ عمـ ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦موأومْمٚمٝمؿ طمٚمًّم 

وًمٚمحـدي٨م  (ٛمتٗمؼ واعمٗمؽمقـاًم)وُمـ هذا اًمقضمف أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم 

   رل اه قمٜمٝمؿ واسمـ قم٤ٌمس وأيب هريرة ـمرق أظمرى ُمـ طمدي٨م قمكم

                                                 

 (.132 - 42/131شم٤مريخ دُمِمؼ ) (1)
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 حف اسمـ ضمرير.صح وطمدي٨م قمكم

 :دةــؽائ

وىمـد ىمـ٤مل  أمحـد اسمــ طمٜمٌـؾُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر ُمـ روايـ٦م طمدي٨م شم٘مدم 

يٕمـغم محـزة سمــ حمٛمـد  أسمـق: طمدصمٜم٤م اًمًـٞمد إوطمـد (0)(اعمًتدرك)احل٤ميمؿ ذم 

احلًـ قمكم سمــ حمٛمـد سمــ ُمٝمرويـف اًم٘مزويٜمـل  أسمقاًمزيدي رل اه قمٜمف، صمٜم٤م 

ؿ أن جيدوا احلدي٨م اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طم٤مشمؿ اًمرازي ي٘مقل: يم٤من يٕمجٌٝم

 رل اه قمٜمف. أمحد اسمـ طمٜمٌؾذم اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ رواي٦م 

 أسمـقاًمٖمٓمريٗمـل، صمٜمـ٤م  أمحد أسمقصمٜم٤م  (6)"احلٚمٞم٦م"  ٟمٕمٞمؿ ذم أسمقىم٤مل  ث آخر(:ي)حد

ـ٦م، صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ قمـكم اًمـقهٌل  قمٌداهاحلًلم اسـم أيب ُم٘م٤مشمؾ، صمٜم٤م حمٛمد سـم  سمــ قمٌت

 ،صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري - ٤مدٓ ُمروٞمً قم ويم٤من صم٘م٦م -سـم قمٛمران سـم ؾمٚمٛم٦م  أمحداًمٙمقذم، صمٜم٤م 

ـ  ،قمـ ُمٜمّمقر ىمـ٤مل: يمٜمـ٧م قمٜمـد  رل اه قمٜمـف قمٌداهقمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قم

وم٘مـ٤مل: ىمًـٛم٧م  رل اه قمٜمـفاًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ ومًـئؾ قمــ قمـكم 

 اهـا.واطمدً  اواًمٜم٤مس ضمزءً  ،شمًٕم٦م أضمزاء وم٠مقمٓمل قمكم ،حٙمٛم٦م قمنمة أضمزاءـاًم

                                                 

 (.3/143)اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ( 1)

 (.1/65طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 2)
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وىم٤مل: ٓ يدري ُمـ هـق،  (0)(اعمٞمزان)هٌل ذم سمـ قمٛمران ذيمره اًمذ أمحد

سمّم شم٘مدم ذم اًمًٜمد ُمــ  (6)(اًمٚم٤ًمن)وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم  ،صمؿ وٕمٗمف هبذا احلدي٨م

 ىم٤مل: وذم هذا خم٤مًمٗم٦م عم٤م ذيمره اًمذهٌل. ٤مهٌل أٟمف يم٤من صم٘م٦م قمدًٓ ُمروٞمً ذىمقل اًم

ذم طمديثف أٟمـف يمـذب، يمـّم  ًم٘م٤مل اًمذهٌل ،ىمٚم٧م: ًمق وصم٘مف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ

 ٤موادقمـك هـق دومًٕمـ ،٤ميمؿ سمًـٜمد اًمِمـٞمخلمطم٤مدي٨م أظمرضمٝم٤م احلـومٕمؾ ذم قمدة أ

وُم٤م قمٚمتٝم٤م ذم ٟمٔمره إٓ يمقهنـ٤م ذم ومْمـؾ  ،وسمدون دًمٞمؾ أهن٤م ُمقوققم٦م ،سم٤مًمّمدر

 وم٤مه اعمًتٕم٤من. رل اه قمٜمفقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

سمٙمـر سمــ ظمـالد،  أسمق: صمٜم٤م (8)"احلٚمٞم٦م"  ٟمٕمٞمؿ ذم أسمق(: ىم٤مل حديث آخر)

اخلريٌـل، صمٜمـ٤م هرُمـز سمــ  داوودسمـ  داهقمٌصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمديٛمل، صمٜم٤م 

ىمـ٤مل:  رل اه قمٜمـفطمقران، قمـ أيب قمقن، قمـ أيب ص٤مًمح احلٜمٗمل، قمـ قمـكم 

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اه أوصٜمل، ىم٤مل: ىمؾ ريب اه صمؿ اؾمت٘مؿ، ىم٤مل: ىمٚمـ٧م: اه ريب 

 قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م، وم٘م٤مل: ًمٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م  ،وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مه

                                                 

 (.1/266ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

 (.1/235ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)

 (.1/65طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 3)
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 وهنٚمتف هنال. ٤م،اًمٕمٚمؿ ذسمً ًم٘مد ذسم٧م  ،احلًـ

قمــ  سمـ اًم٤ٌمهمٜمدي، أٟم٤م أيب، أمحدذر  أسمق(: ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م: صمٜم٤م حديث آخر)

رل اه ُمًٕمر سمـ حيٞمك، صمٜم٤م ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قمٌـ٤مس 

ُمـ أراد أن يٜمٔمـر إمم آدم " : ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿقمٜمٝمّم 

 ."ومٚمٞمٜمٔمر إمم قمكم ،وإمم إسمراهٞمؿ ذم طمٚمٛمف ،طمٙمٛمتف وإمم ٟمقح ذم ،ذم قمٚمٛمف

وىمـ٤مل: ٓ أقمرومـف  (0)(اعمٞمزان)ُمًٕمر سمـ حيٞمك اًمٜمٝمدي ذيمره اًمذهٌل ذم 

وأشمك سمخؼم ُمٜمٙمر، صمؿ ذيمر احلدي٨م، وىمد قمروم٧م أن اًمٜمٙم٤مرة قمٜمد اًمذهٌل هـل 

 .ـم٤مًم٥م  ومْمؾ قمكم سمـ أيب

سمــ : طمدصمٜم٤م قمكم (6)(اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم)(: ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم حديث آخر)

ضمٕمٗمر اعمٚمحل إصٌٝم٤مين، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٕم٤ٌمد، صمٜم٤م قمثّمن سمـ زومر، صمٜمـ٤م 

 قمٌـداه، قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضمـ٤مسمر سمــ ٩مُمٜمدل سمـ قمكم، قمـ اسمـ ضمري

                                                 

 (.6/418ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

أرطمؿ أُمتل سم٠مُمتل أسمق سمٙمر، وأرومؼ أُمتـل  [ وًمٗمٔمف يم٤مُمال:556( سمرىمؿ ]1/335اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم )( 2)

أُمتل طمٞم٤مء قمثّمن، وأىم٣م أُمتل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وأقمٚمٛمٝمـ٤م  سمـ اخلٓم٤مب، وأصدقإُمتل قمٛمر 

سمـ ضمٌؾ جيلء اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمـ٤مم اًمٕمٚمـّمء سمرشمـقة، وأىمـرأ أُمتـل أيب سمــ يمٕمـ٥م، اسم٤محلالل واحلرام ُمٕم٤مذ 

 رل اه قمٜمٝمؿ أمجٕملم. -يٕمٜمل أسم٤م اًمدرداء  -وأومروٝم٤م زيد سمـ صم٤مسم٧م، وىمد أويت قمقيٛمر قم٤ٌمدة 
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أىم٣م أُمتـل "ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اًمف قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: رل اه قمٜمٝمّم 

 خمتٍم.  "قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

رل ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمـؽ  (اًمًٜم٦م ذح)وأظمرضمف اًمٌٖمقي ذم 

قمـ ُمٕمٛمر، قمـ ىمتـ٤مدة، قمــ اًمٜمٌـل  (ُمّمٜمٗمف)ذم  قمٌداًمرزاقورواه  .سمف اه قمٜمف

 .صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمرؾماًل 

: ورويٜم٤مه ُمقصقٓ ذم ومقائد أيب سمٙمـر حمٛمـد (0)(اًمٗمتح)ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 .رل اه قمٜمف سمـ اًمٕم٤ٌمس  سمـ دمٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

ُمـ طمـدي٨م  (6)(ُمًٜمد اًمٗمردوس)(: أظمرج اًمديٚمٛمل ذم ث آخرحدي)

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  رل اه قمٜمفؾمٚمّمن اًمٗم٤مرد 

 ."أقمٚمؿ أُمتل ُمـ سمٕمدي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م"

 .رل اه قمٜمٝمؿ واسمـ قم٤ٌمس وذم اًم٤ٌمب قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وقمٛمر

      

 

                                                 

 (.8/167ومتح اًم٤ٌمري )( 1)

 [.1491( سمرىمؿ ]1/371اًمٗمردوس ) ُمًٜمد (2)
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 :شفادة طؿر بـ اخلطاب

ذم شمٗمًػم اًمٌ٘مرة ُمـ صحٞمحف: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمــ قمـكم،  ىم٤مل اًمٌخ٤مري

رل  قمـ اسمــ قمٌـ٤مس ،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ ،صمٜم٤م حيٞمك، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ طمٌٞم٥م

 (0)وأىمْم٤مٟم٤م قمكم. ،يَب : أىمرؤوٟم٤م أُ رل اه قمٜمفىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر  اه قمٜمٝمّم

سمــ زهـػم، صمٜمـ٤م  أمحدسمٙمر  أسمق: طمدصمٜم٤م (ُمّمٜمٗمف)وىم٤مل ىم٤مؾمؿ سمـ أصٌغ ذم 

ضمـروة، ىمـ٤مل:  أسمقسمـ زي٤مد، صمٜم٤م  قمٌداًمقاطمدؾمٚمٛم٦م اًمتٌقذيمل، صمٜم٤م  سمقأظمٞمثٛم٦م، صمٜم٤م  أسمق

 (6).: قمكم أىمْم٤مٟم٤مرل اه قمٜمفسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر  قمٌداًمرمحـؾمٛمٕم٧م 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، صمٜم٤م اسمــ  أيًْم٤موأظمرضمف اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ُمـ وضمف آظمر 

 ىمـ٤مل: ىمـ٤مل قمٛمـررل اه قمـٜمٝمّم قمٞمٞمٜم٦م، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، قمـ اسمـ قمٌـ٤مس 

 (8): قمكم أىمْم٤مٟم٤م.رل اه قمٜمف

   (2)(اًمتذيمرة)وأؾمٜمده اًمذهٌل ذم شمرمج٦م احل٤مومظ أيب سمٙمر سمـ زي٤مدة ُمـ 

                                                 

 [ سم٤مب ىمقًمف ُم٤م ٟمٜمًخ ُمـ آي٦م أو ٟمٜمًٝم٤م ٟم٠مت سمخػم ُمٜمٝم٤م.4211( سمرىمؿ ]4/1628صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (.529آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ) (2)

 (.529آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ) (3)

 (.3/821شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 4)
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 أيب أىمرؤٟم٤م. ،ُمـ هذا اًمقضمف وزاد

، صمٜم٤م ُم١مُمؾ سمــ  سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري قمٌٞمداه، صمٜم٤م  وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م

، قمـ ؾمـٕمٞمد سمــ اعمًـٞم٥م  ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري إؾمّمقمٞمؾ

احلًــ،  أسمـقيتٕمقذ سم٤مه ُمـ ُمٕمْمٚم٦م ًمـٞمس هلـ٤م  رل اه قمٜمف: يم٤من قمٛمر  ٤ملىم

 (0)قمكم هلٚمؽ قمٛمر.ٓ : ًمق  ي٘مقل رل اه قمٜمفويم٤من قمٛمر 

 ذم قمٚمـؿ قمـكمي  ا٤مرً أظمٌـإيـراده سمٕمـد  (6)(أؾمد اًمٖم٤مسم٦م)وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

وهمـػمه  رل اه قمٜمـفوًمق ذيمرٟم٤م ُم٤م ؾم٠مًمف اًمّمح٤مسم٦م ُمثـؾ قمٛمـر  :قمٚمٞمف اًمًالم

 ٕـمٚمٜم٤م. ،ه قمٜمٝمؿرل ا

      

 :رل اه قمٜمف بـ مسعقد طبداهللشفادة 

اًم٘م٤مؾمؿ ٟمذير سمـ ضمٜم٤مح اًم٘مـ٤مل،  أسمقطمدصمٜم٤م : (8)"احلٚمٞم٦م"ٟمٕمٞمؿ ذم  أسمقىم٤مل 

، صمٜم٤م هم٤مًم٥م سمـ قمـثّمن قمٌٞمداهصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ ُمروان، صمٜم٤م أيب قم٤ٌمس سمـ 

رل اه  ًـٕمقدسمــ ُم قمٌـداهُم٤مًمؽ، قمـ قمٌٞمدة، قمـ ؿمٗمٞمؼ، قمـ  أسمقاين داهلٛم

                                                 

 (.162شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م )( 1)

 (.4/111اًمٖم٤مسم٦م )أؾمد ( 2)

 (.1/65طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )( 3)
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ُمـ٤م ُمٜمٝمـ٤م طمـر، إٓ ًمـف فمـ٤مهر  ،ىم٤مل: إن اًم٘مرآن أٟمزل قمـغم ؾمـٌٕم٦م أطمـر، قمٜمف

 قمٜمده اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ. رل اه قمٜمفوإن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،ـمـ٤موسم

      

( ىم٤مل احلًـ سمـ قمكم احلٚمـقاين: )ذم يمتـ٤مب أثر آخر طـ ابـ مسعقد)

 دة، قمــ أسمٞمـف قمــ أيبصمٜمـ٤م اسمــ يب زائـاعمٕمروم٦م( ًمف: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم ىمـ٤مل: 

ىميض أهـؾ : إن أرل اه قمٜمف إؾمح٤مق، قمـ اسمـ ُمٞمنة ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد

 (0).رل اه قمٜمف سمـ أيب ـم٤مًم٥م اعمديٜم٦م قمكم

      

: صمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، صمٜمـ٤م أيًْم٤م(: ىم٤مل احلٚمقاين أثر آخر طـ ابـ مسعقد)

 هقمٌـدايب إؾمح٤مق، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م ىمـ٤مل: ىمـ٤مل أُمٜمذر، قمـ ُمٓمر،، قمـ 

 .رل اه قمٜمف سمـ أيب ـم٤مًم٥م : أقمٚمؿ أهؾ اعمديٜم٦م سم٤مًمٗمرائض قمكمرل اه قمٜمف

      

 :اـريض اهلل طـفؿ شفادة ابـ طباس

 ٛمر قمسمـ  قمٌداه: صمٜم٤م ظمٚمػ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، صمٜم٤م (6)ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم
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، صمٜم٤م قمٛمـرو يسمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب اًمنا أمحداجلقهري، صمٜم٤م 

سمــ  قمٌـداهل، صمٜم٤م ضمقيؼم، قمـ اًمْمـح٤مك سمــ ُمـزاطمؿ، قمــ ٌٜمسمـ ه٤مؿمؿ اجلا

 رل اه قمٜمـفىم٤مل: واه ًم٘مد أقمٓمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  رل اه قمٜمٝمّم قم٤ٌمس

 .ًم٘مد ؿم٤مريمٙمؿ ذم اًمٕمنم اًمٕم٤مذ ،شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمٕمٚمؿ، وأيؿ اه

واه ىمد ُمٚمـُ  رل اه قمٜمف ىم٤مل: يم٤من قمكم أيًْم٤موروى ـم٤مووس قمٜمف 

 .٤مـوطمٚمٛمً  ٤مـقمٚمٛمً 

دصمٜم٤م ومْمـٞمؾ قمــ طمـ(: ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛمـ٦م: ر آخر طـ ابـ طباسأث)

ىم٤مل: صمٜم٤م ذيؽ، قمـ ُمٞمنة، قمـ اعمٜمٝم٤مل، قمـ ؾمٕمٞمد سمــ ضمٌـػم،  قمٌداًمقه٤مب

 رل اه قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٤م إذا أشم٤مٟم٤م اًمث٧ٌم قمـ قمكمرل اه قمٜمٝمّم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

   (0)سمف. ٕمدلمل ٟم

 أمحـدطمـدصمٜم٤م  :(6)(احلٚمٞمـ٦م)ٟمٕمٞمؿ ذم  أسمق(: ىم٤مل أثر آخر طـ ابـ طباس)

ٟمٕمٞمؿ، صمٜم٤م طم٤ٌمن سمـ  أسمقسمـ إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر، صمٜم٤م حمٛمد سمـ يقٟمس اًم٤ًمُمل، صمٜم٤م ا

سمــ أيب  أن قمكمرل اه قمٜمٝمّم اًمِمٕمٌل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، قمـ جم٤مهد، قمـ قمكم
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إين ُمـ٤م قمٚمٛمتـؽ  ،ـم٤مًم٥م أرؾمٚمف إمم زيد سمـ صقطم٤من وم٘م٤مل: يـ٤م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم

 .وأن اه ًمٗمل صدرك ًمٕمٔمٞمؿ ،ذات اه قمٚمٞمؿًٌم

      

 :ريض اهلل طـفا شفادة طائشة

ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد إصـٌٝم٤مين، صمٜمـ٤م ُمٕم٤مويـ٦م سمــ 

: رل اه قمٜمٝمـ٤م هِم٤مم، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ىمٚمٞم٥م، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قم٤مئِمـ٦م

، ىم٤مًم٧م: أُم٤م إٟمف أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمًـٜم٦م، أومت٤ميمؿ سمّمقم قم٤مؿمقراء؟ ىم٤مًمقا: قمكمُمـ 

 (0)ف اعم٤ًمئؾ.ُم٤م شمرضمع إًمٞم يمثػًماويم٤مٟم٧م 

      

 :ريض اهلل طـف  شفادة خزيؿة بـ ثابت

سمــ  أمحدسمٙمر سمـ دارم احل٤مومظ، صمٜم٤م  أسمق: صمٜم٤م (اعمًتدرك)ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم 

سمٙمـر سمــ  أسمـق، صمٜمـ٤م ٤م وو٤مح سمـ ٟمحك اًمٜمٝمِمكمُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق اًمتٛمٞمٛمل، صمٜم

سمــ  ـ يزيد اًمٜمخٕمل ىم٤مل: عم٤م سمقيع قمكمقمٞم٤مش، قمـ أسمك إؾمح٤مق، قمـ إؾمقد سم

ىمـ٤مل  ،قمغم ُمٜمؼم رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رل اه قمٜمفـم٤مًم٥م  أيب

 ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م: وهق واىمػ سملم يدي اعمٜمؼم:
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 ـْ تَ اًمٗمِ  ـَ ُمِ  ٤مُ، خَ ـّم ٟمَ ـُم ـٍ ًَ طَم  أسمق  ٤م ٜمَ ـٌُ ًْ ـحَ ومَ  ٤مـٞمً ٚمِ قمَ ٤م ٜمَ ٕمْ ـ٤ميَ سمَ  ـُ حْ ـا ٟمَ إذَ 

ًُّ سمِ وَ  ٤مِب ـتَ سم٤مًمٙمِ  يشٍ رِ ىمُ  ٥مُّ ـمَ أَ   فُ ـٟما أَ  ٤مسِ ٤مًمٜما سمِ  ٤مسِ  اًمٜما مَم وْ أَ  ٤مهُ ـٟمَ دْ ضَم وَ   (1)ـْ ٜمَ ٤مًم

      

 :بـ طقاش بـ أ  ربقعة طبداهللشفادة 

أن ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمـٕمٞمد سمــ اًمٕمـ٤مص ىمـ٤مل:  (6)ذيمر اسمـ قمٌداًمؼم

َ  ،ي٤م قمـؿ :سمـ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م ٕمٌداهىمٚم٧م ًم  اًمٜمـ٤مس إمم قمـكم قُ ٖمْ يمـ٤من َصـ مِل

يم٤من ًمف ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ  ،قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمًٞم٤م نا إ ،؟ وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أظملرل اه قمٜمف

 ،رضس ىم٤مـمع ذم اًمٕمٚمؿ، ويم٤من ًمف اًمًٌـٓم٦م ذم اًمٕمِمـػمة، واًم٘مـدم ذم اإلؾمـالم

واًمّمٝمر ًمرؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، واًمٗم٘مف ذم اًمًٜم٦م، واًمٜمجدة ذم 

 احلرب، واجلقد ذم اعم٤مقمقن.

      

 

                                                 

 [ ويمّمل إسمٞم٤مت ىمقًمف:4595ىمؿ ]( سمر3/124اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ) (1)

 ارهـؼ ؼبـــا مــا تشـــشـــوإنَّ ؾري
 

 إذا ما جرى يقما طذ اـضؿر اـبـدن **
 

 وؽقف اـذي ؽـقفؿ مــ اخلـر ؿؾـف
 

 وما ؽقفُؿ ؿؾ اـذي ؽقـف مــ حســ **
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 :شفادة معاوية

ل سمـف ًمٞمًـ٠مل قمـكم سمــ أيب أٟمف يم٤من يٙمت٥م ومـٞمّم يٜمـز (0)اًمؼمذيمر اسمـ قمٌد

٤م سمٚمٖمف ىمتٚمف ىم٤مل: ذه٥م اًمٗم٘مف واًمٕمٚمـؿ سمٛمـقت اسمــ ـ، ومٚمٛمرل اه قمٜمف ـم٤مًم٥م

   .رل اه قمٜمف أيب ـم٤مًم٥م

 :ؿؾة اـصحابةـشفادة ج 

سمـ احلًـ اًم٘مـ٤مل  قمٌداًمرمحـ: أظمؼمين (6)(اعمًتدرك)ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم 

 )ح( وىم٤مل اسمـ هبٛمدان، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم، صمٜم٤م آدم سمـ أيب إي٤مس رمحف اه

أسمك ظمٞمثٛم٦م، صمٜم٤م ُمًٚمؿ سمــ إسمـراهٞمؿ يمالمهـ٤م ىمـ٤مل: طمـدصمٜمل ؿمـٕم٦ٌم، قمــ أسمـك 

 رل اه قمٜمـف قمٌـداهقمــ  ،سمـ يزيد، قمـ قمٚم٘مٛمـ٦م قمٌداًمرمحـإؾمح٤مق، قمـ 

ىمـ٤مل  .رل اه قمٜمف سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكمىم٤مل: يمٜم٤م ٟمتحدث أن أىم٣م أهؾ اعمديٜم٦م 

 .احل٤ميمؿ: صحٞمح قَمغَم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه

ىمقًمف: يمٜم٤م إذا أشم٤مٟمـ٤م اًمثٌـ٧م قمــ رل اه قمٜمٝمّم م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وشم٘مد

َ  رل اه قمٜمفقمكم   قُ ٖمْ يم٤من َص  مل ٟمٕمدل سمف، وىمقل ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص مِل
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 :اجلٛمٞمـع يمـ٤من يرضمـع إًمٞمـف سم٠منا  ،ظم٤ٌمرإلمم٤م ومٞمف ا ،رل اه قمٜمف قمكماًمٜم٤مس إمم 

 ًمِمٝمرشمف سم٤مًمٕمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ.

      

 :ــػسف يض اهلل طـفربـ أ  صاـب  طظشفادة 

طمـدصمٜم٤م ؾمـٝمؾ سمــ أسمـك اعمٝمـدي، صمٜمـ٤م  (:شم٤مريخ ُمٙم٦م)ىم٤مل إزرىمل ذم 

قمــ أيب اًمٓمٗمٞمـؾ  ،سمـ ُمٕم٤مذ اًمّمٜمٕم٤مين، صمٜم٤م ُمٕمٛمر قمـ وه٥م سمـ قمٌداه قمٌداه

وهـق خيٓمـ٥م  رل اه قمٜمـفسمــ أيب ـم٤مًمـ٥م  قمكمىم٤مل: ؿمٝمدت  رل اه قمٜمف

إٓ  ،يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦مومقاه ٓ شم٠ًمًمقين قمــ رء يٙمـقن إمم  ،وهق ي٘مقل: ؾمٚمقين

ٟمـ٤م أقمٚمـؿ سمٚمٞمـؾ أومقاه ُم٤م ُمٜمـف آيـ٦م إٓ و ،أظمؼمشمٙمؿ سمف، وؾمٚمقين قمـ يمت٤مب اه

رل أم سمًٝمؾ أم سمجٌؾ، وم٘م٤مم اسمـ اًمٙمقا وأٟم٤م سمٞمٜمف وسمـلم قمـكم  ،ٟمزًم٧م أم سمٜمٝم٤مر

 ،راحـوهق ظمٚمٗمل وم٘م٤مل: أرأي٧م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ذاك اًمْم اه قمٜمف

ٚمف يمـؾ يـقم ؾمـٌٕمقن أًمـػ ُمٚمـؽ ٓ يدظم ،حت٧م اًمٕمرش ،ومقق ؾمٌع ؾمّموات

 يٕمقدون ومٞمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهلذا احلدي٨م ـمرق ُمتٕمددة.

 : صمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ (0)(احلٚمٞم٦م)ٟمٕمٞمؿ ذم  أسمق( ىم٤مل طظأثر آخر طـ )
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سمٙمر سمــ  أسمقسمـ يقٟمس، صمٜم٤م  أمحداخلٓم٤مب، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثّمن سمـ أسمك ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م 

ىم٤مل:  رل اه قمٜمف قمكمأسمٞمف، قمـ قمٞم٤مش، قمـ ٟمّمػم سمـ ؾمٚمٞمّمن إمحًك، قمـ 

وأيـ أٟمزًم٧م، إن ريب وهـ٥م زم  ،واه ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦م إٓ وىمد قمٚمٛم٧م ومٞمؿ أٟمزًم٧م

   ؾم١موٓ. ٤موًم٤ًمٟمً  ،٤م قم٘مقًٓ ىمٚمًٌ 

احلًـ  أسمق أظمؼمٟم٤م: (0)(اعمًتدرك): ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم  (طظأثر آخر طـ )

ٌٞمد ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قم سمـ قم٘م٦ٌم، صمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٗم٤مناقمكم سمـ حمٛمد 

 رل اه قمٜمفاًمٓمٗمٞمؾ  أسمق، صمٜم٤م  اًمّمػمذم قمٌداًمرمحـاًمٓمٜم٤مومز، صمٜم٤م سم٤ًمم سمـ 

اعمٜمؼم وم٘م٤مل:  قمغمىم٤مم  رل اه قمٜمفسمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمكمىم٤مل: رأي٧م أُمػم اعم١مُمٜملم 

: وم٘م٤مم اسمـ اًمٙمقا  وًمـ شم٠ًمًمقا سمٕمدي ُمثكم، ىم٤مل ، شم٠ًمًمقينٓ ؾمٚمقين ىمٌؾ أن 

٤م ـ، ىم٤مل: ومٛم : اًمري٤مح ؟ ىم٤مل اُم٤م اًمذاري٤مت ذروً  ،وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

نًا؟ ىم٤مل: ـج٤مري٤مت يـ: ومّم اًم ، ىم٤مل : اًمًح٤مب احل٤مُمالت وىمرًا؟ ىم٤مل

 : ومٛمـ اًمذيـ ، ىم٤مل : اعمالئٙم٦م ٤مت أُمرًا؟ ىم٤ملـ٤م اعم٘مًٛمـ: ومٛم اًمًٗمـ، ىم٤مل

     گڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ
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رق ىم٤مل: ُمٜم٤موم٘مقا ىمريش، صححف احل٤ميمؿ، وورد ُمـ ـم (0)چگ  گ  

ُمتٕمددة ذم سمٕمْمٝم٤م: ٓ شم٠ًمًمقين قمـ آي٦م ُمـ يمت٤مب اه شمٕم٤ممم وٓ ؾمٜم٦م قمـ 

 إٓ أٟم٠ٌمشمٙمؿ سمذًمؽ. ،رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞم٦م وآًمف وؾمٚمؿ

إصمٌـ٤مت صـٗم٤مت )ؼ سمـ ىمداُم٦م ذم يمت٤مسمـف وم( : ىم٤مل اعمقأثر آخر طـ طظ)

سمــ  أمحـدسمٙمـر  أسمـقٟمٕمٞمؿ، طمدصمٜم٤م  أسمق، طمدصمٜم٤م أمحدحمٛمد، أٟم٠ٌمٟم٤م  أظمؼمٟم٤م: ق(اًمٕمٚم

قمٌداًمقارث د سمـ احل٤مرث، صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ احل٤ٌمب اجلٛمحل، صمٜم٤م ُمًدد، صمٜم٤م حمٛم

سمـ ؾمٕمد ىمـ٤مل: يمٜمـ٧م سم٤مًمٙمقومـ٦م ذم اسمـ ؾمٕمٞمد، قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ اًمٜمٕمّمن ا

 قمٌـداهسمـ اإذ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م قمق،  رل اه قمٜمفسمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمكمدار اإلُم٤مرة دار 

ل اه ٝمـقد، وم٘مـ٤مل قمٚمـػموم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، سم٤مًم٤ٌمب أرسمٕمقن رضمـاًل ُمــ اًمٞم

هبؿ، ومٚمّم وىمٗمقا سمـلم يديـف ىمـ٤مًمقا ًمـف: صـػ ًمٜمـ٤م رسمـؽ هـذا اًمـذي ذم  كَما : قمَ قمٜمف

 قمـكموقمغم أي رء هق؟ وم٤مؾمتقى  ؟وُمتك يم٤من ؟يم٤منويمٞمػ  هق؟ يمٞمػ!! اًمًّمء

ًً  رل اه قمٜمف ا ُمٜمـل وٓ شمٌـ٤مًمقا أن شمًـ٠مًمقا اؾمـٛمٕمق ،وىم٤مل: ُمٕمنم اًمٞمٝمقد ٤مضم٤مًم

 .أيًْم٤م (6)(احلٚمٞم٦م) همػمي ... احلدي٨م، وهق ذم اأطمدً 

                                                 

 [.29-28ؾمقرة إسمراهٞمؿ ]( 1)
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: صمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ احلًـ، صمٜم٤م ُمقؾمك (0)ٟمٕمٞمؿ أسمق(: ىم٤مل طظأثر آخر طـ )

، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثّمن سمـ أسمك ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: أمحدسمـ إؾمح٤مق )ح( وصمٜم٤م ؾمٚمٞمّمن سمـ ا

احل٤مومظ، صمٜم٤م  أمحدحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ  أمحد أسمقصمٜم٤م وٟمٕمٞمؿ رضار سمـ سد،  أسمقصمٜم٤م 

، ىم٤مٓ: صمٜم٤م قم٤مصؿ اًمٗمزاريسمـ ُمقؾمك  ؾمّمقمٞمؾإحمٛمد سمـ احلًلم اخلثٕمٛمل، صمٜم٤م 

ـ سم قمٌداًمرمحـمحزة اًمثّمزم، قمـ  أسمقيب صٗمٞم٦م أسمـ محٞمد اخلٞم٤مط، صمٜم٤م صم٤مسم٧م سمـ ا

سمٞمدي  رل اه قمٜمفسمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمكمضمٜمدب قمـ يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ىم٤مل: أظمذ 

ضمٚمس صمؿ شمٜمٗمس صمؿ ىم٤مل: ي٤م يمٛمٞمؾ  ،وم٠مظمرضمٜمل إمم ٟم٤مطمٞم٦م اجل٤ٌمن، ومٚمّم أصحرٟم٤م

ُم٤م أىمقل ًمؽ: اًمٜم٤مس  اطمٗمظومخػمه٤م أوقم٤مه٤م،  ،قب أوقمٞم٦مسمـ زي٤مد، اًم٘مٚما

يمؾ ٟم٤مقمؼ  أشم٤ٌمع ،ومٕم٤ممل رسم٤مين، وُمتٕمٚمؿ قَمغَم ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة، ومه٩م رقم٤مع :صمالصم٦م

يٛمٞمٚمقن ُمع يمؾ ريح، مل يًتْمٞمئقا سمٜمقر اًمٕمٚمؿ، ومل يٚمجئقا إمم ريمـ وصمٞمؼ، 

عم٤مل، اًمٕمٚمؿ يزيمقا قَمغَم ااًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اعم٤مل، اًمٕمٚمؿ حيرؾمؽ، وأٟم٧م حترس 

اًمٕمٚمؿ يٙم٥ًم اًمٕم٤ممل ٕمٛمؾ، واعم٤مل شمٜم٘مّمف اًمٜمٗم٘م٦م، وحم٦ٌم اًمٕم٤ممل ديـ يدان هب٤م: اًم

اعم٤مل شمزول سمزواًمف: اًمٓم٤مقم٦م ذم طمٞم٤مشمف، ومجٞمؾ إطمدوصم٦م سمٕمد ُمقشمف، وصٜمٞمٕم٦م 

ان إُمقال وهؿ أطمٞم٤مء، واًمٕمٚمّمء سم٤مىمقن ُم٤م سم٘مل اًمدهر، أقمٞم٤مهنؿ زا ُم٤مت ظُم 
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وأؿم٤مر سمٞمده إمم  –٤م إن ه٤مهٜم!! ه٤مه  ،ُمٗم٘مقدة، وأُمث٤مهلؿ ذم اًم٘مٚمقب ُمقضمقدة

 ًمق أص٧ٌم ًمف محٚم٦م ... إمم آظمر اًمقصٞم٦م، وهل ُمتداوًم٦م ؿمٝمػمة. قمٚمًّم  - صدره

      

 :شفادة ابـف احلسـ طؾقف اـسالم

حمٛمد سمـ احلًــ، صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ ؾمـٚمٞمّمن سمــ سمحر  أسمق: صمٜم٤م (0)ٟمٕمٞمؿ أسمقىم٤مل 

ح٤مق، قمــ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ أسمك إؾم إؾمّمقمٞمؾسمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م  قمٌٞمداهاحل٤مرث، صمٜم٤م 

أن احلًـ سمـ قمكم قمٚمٞمٝمّم اًمًالم، ىم٤مم وظمٓم٥م اًمٜم٤مس وىمـ٤مل: ًم٘مـد  ،هٌػمة سمـ ُمريؿ

 وٓ يدريمف أظمرون سمٕمٚمؿ. ،وم٤مرىمٙمؿ رضمؾ سم٤مُٕمس مل يًٌ٘مف إوًمقن

      

 :شفادة سعقد بـ ادسقب

: صمٜمـ٤م حمٛمـد سمــ ُمٕم٤مويـ٦م، قمــ (6)(اًمٙمٜمك وإؾمـّمء)ىم٤مل اًمدوٓيب ذم 

ؾمـٝمؾ،  أسمـق٤مد سمــ اًمٕمـقام ٦ٌم ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمؾمٕمٞمد سمـ ص٤مًمح وؾمٕمٞمد سمـ قمٜمًٌ

 صغم اه  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ُم٤م يم٤من أطمد سمٕمد رؾمقل اهقمـ داوود، 

                                                 

 (.1/65طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) (1)

( واًمدوٓيب هق احل٤مومظ، أسمق سمنم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ 197 /1اًمٙمٜمك وإؾمّمء )( 2)

 (.2/759هـ. اٟمٔمر شمرمجتف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ )311إٟمّم٤مري اًمرازي اًمقراق اعمتقرم ؾمٜم٦م 
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 (0).رل اه قمٜمف أقمٚمؿ ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

إسمـراهٞمؿ سمــ  أظمؼمٟم٤م(: ىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م: أثر آخر طـ ابـ ادسقب)

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل:  سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، صمٜم٤م

   .رل اه قمٜمف ُم٤م يم٤من أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل: ؾمٚمقين، همػم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

      

 :شفادة ططاء

حيٞمك سمـ ُمٕمـلم ىمـ٤مل: طمـدصمٜم٤م قمٌٞمـدة سمــ  أظمؼمٟم٤مىم٤مل اسمـ أسمك ظمٞمثٛم٦م: 

ؾمٚمٞمّمن قمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ أسمك ؾمٚمٞمّمن ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٓمـ٤مء: أيمـ٤من ذم أصـح٤مب 

رل اه   اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أطمد أقمٚمؿ ُمـ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥محمٛمد صغم

 ؟ ىم٤مل: ٓ واه ُم٤م أقمٚمٛمف.قمٜمف

      

 :شفادة احلسـ اـبرصي

 رل اه قمٜمـفأٟمف ؾمئؾ قمــ قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م  (6)ذيمر اسمـ قمٌداًمؼم

 قمغم اًمٕمدو، اه  ُمراُملُمـ  ٤م ص٤مئًٌ واه ؾمٝمًّم  رل اه قمٜمف وم٘م٤مل: يم٤من قمغم

                                                 

 (.4/111اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )( 1)

 (.532آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )( 2)
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ذه إُم٦م، وذا ومْمٚمٝم٤م وؾم٤مسم٘متٝم٤م، وذا ىمراسمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اه ورسم٤مين ه

وٓ سم٤معمٚمقُم٦م ذم ديـ  ،صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، مل يٙمـ سم٤مًمٜم١مُم٦م قمـ أُمر اه

 ٘م٦م.ٟمومٗم٤مز ُمٜمف سمري٤مض ُمق ،وٓ سم٤مًمنوىم٦م عم٤مل اه، أقمٓمك اًم٘مرآن قمزائٛمف ،اه

      

 :(0)شفادة مغرة بـ مؼسؿ

ٛمٞمٛمقن ـاًمـ أسمـقٜم٤م ـ٤م ظمٚمػ سمـ ىم٤مؾمـؿ، صمـــدصمٜم: طم(6)اًمؼم٤مل اسمـ قمٌدــىم

سمـ قمٛمرو سمـ صٗمقان  قمٌداًمرمحـزرقم٦م  أسمقسمـ قمٛمر سمـ راؿمد، صمٜم٤م  قمٌداًمرمحـ

 سمــ أيب إؾمّمقمٞمؾاًمدُمِم٘مل، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث، طمدصمٜمل أيب، قمـ 

 ظم٤مًمد ىم٤مل: إن اعمٖمػمة طمٚمػ سم٤مه ُم٤م أظمٓم٠م قمكم ذم ىمْم٤مء ىم٣م سمف ىمط .

      

 

                                                 

ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ، احل٤مومظ أسمق هِم٤مم اًمْمٌل ُمقٓهؿ، " :(1/143) ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ (1)

ًٌـ٤م ذم ٤م ح٤مب إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، ويم٤من قمثّمٟمٞمً اًمٙمقذم إقمٛمك، وًمد أقمٛمك، ويم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء أص قمج

 " .سمٕمض احلٛمؾ رل اه قمٜمفقمكمي اًمذيم٤مء، حيٛمؾ قمغم 

 : ًم٘مد أومرط. ( وقم٘مٌف سم٘مقل اًمِمٕمٌل529آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب )( 2)

أنا اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م مل خُيٓمُ ذم اًم٘مْم٤مء ىمط يمّم ىمـ٤مل اعمٖمـػمة سمــ ُم٘مًـؿ: وذًمـؽ  واحلؼا  

 ًمف.صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٗمْمؾ دقمقة اًمرؾمقل 
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ل احلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين ذم )يمت٤مب اعمٕمروم٦م(: طمـدصمٜمل ( ىم٤مأثر آخر طـف)

ػمة ىم٤مل: ًمٞمس أطمـد ُمـٜمٝمؿ أىمـقى سمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ ُمٖم أسمقحيٞمك سمـ آدم ىم٤مل: صمٜم٤م 

 ًٓ  (0)، ىم٤مل: ويم٤من اعمٖمػمة ص٤مطم٥م اًمٗمرائض.قمكمذم اًمٗمرائض ُمـ  ىمق

      

 :ؿزةـشفادة رضار بـ ح

ٌـ٤مس سمــ سمٙمـ٤مر صمٜمـ٤م اًمٕم ،ىم٤مل اًمٓمؼماين: صمٜم٤م حمٛمد سمــ زيمريـ٤م اًمٖمـاليب

سمـ أسمـك قمٛمـرو إؾمـدي، قمــ حمٛمـد سمــ اًمًـ٤مئ٥م  قمٌداًمقاطمداًمْمٌل، صمٜم٤م 

اًمٙمٚمٌل، قمـ أسمك ص٤مًمح ىم٤مل: دظمؾ رضار سمـ محزة اًمٙمٜم٤مين قمغم ُمٕم٤موي٦م وم٘مـ٤مل 

شمٕمٗمٞمٜمل؟ ىم٤مل: ٓ أقمٗمٞمؽ، ىم٤مل: أُم٤م إذ ٓ سمـد، وم٢مٟمـف أو ، ىم٤مل: قمٚمًٞم٤مًمف: صػ زم 

ٙمـؿ قمـدٓ، يتٗمجـر وحي ،ؿمديد اًم٘مقى، ي٘مـقل ومّمـال ،ن واه سمٕمٞمد اعمدىيم٤م

 أسمـقاًمٕمٚمؿ ُمـ ضمقاٟمٌف، وشمٜمٓمؼ احلٙمٛم٦م ُمـ ٟمقاطمٞمف . . . وذيمر سم٘مٞمتف، أظمرضمـف 

ُمـ وضمف آظمر، وم٘م٤مل: (8)اًمؼماسمـ قمٌدقمـ اًمٓمؼماين، وأظمرضمف  (6)(احلٚمٞم٦م)ٟمٕمٞمؿ ذم 

 أسمـقسمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ، صمٜم٤م حيٞمـك سمــ ُم٤مًمـؽ سمــ قم٤مئـد، صمٜمـ٤م  قمٌداهطمدصمٜم٤م 

                                                 

 (.531) آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب (1)

 (.1/84) طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (2)

 (.531) آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب (3)
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سمٙمر حمٛمـد سمــ  أسمقسمٛمٍم ىم٤مل: صمٜم٤م  احلًـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٌٖمدادي

 قمـ احلرُم٤مزي رضمؾ ُمـ مهـدان ىمـ٤مل: كماًمٕمٙم أظمؼمٟم٤ماحلًلم سمـ دريد، ىم٤مل: 

 ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ًميار: ومذيمر اًم٘مّم٦م.

اًمٕمجٞمٌـ٦م،  فِ ِٛمـٙمَ ويٖمٜمل قمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمتداول ُمـ طمِ  ،ا يمثػمةذوأصم٤مر هب

ى سمحٞم٨م ُمـ وىمـػ قمٚمٞمٝمـ٤م رأ، اًمتل مل يٜم٘مؾ ُمثٚمٝم٤م قمـ همػمه ،وُمٕم٤مرومف اًمٖمري٦ٌم

اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، وضمزم سم٠مٟمف اًمٌحر اًمٕم٤ٌمب، وذًمؽ أقمٔمؿ دًمٞمؾ قمغم صـدق 

 ٟمف سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمؿ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.أهذا اخلؼم، و

 

             



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (147)    

 

 ؽصؾ

ٜم٤م وضمقه ذًمـؽ وسمٞما  ،وإذ ىمد ومرهمٜم٤م ُمـ اًمٙمالم قمغم صح٦م هذا احلدي٨م

٤مقمٜملم ومٞمـف، ودٓئٚمف، وأووحٜم٤م ـمرىمف وُم٤ًمًمٙمف، ومٚمٜمتٗمرغ إلسمٓم٤مل يمـالم اًمٓمـ

 وإوم٤ًمد ُم٤م شمٕمٚم٘مقا سمف ذم رده ومٜم٘مقل:

شمـ٤مريخ )سمــ جم٤مًمـد ُمــ  إؾمـّمقمٞمؾىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجـ٦م قمٛمـر سمــ 

حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس، صمٜم٤م حمٛمـد سمــ اًم٘م٤مؾمـؿ  أظمؼمٟم٤ماجلقهري،  أظمؼمٟم٤م :(0)(سمٖمداد

اًمٙمقيمٌل، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم وؾمئؾ قمـ قمٛمر 

قمٛمـش سمحدي٨م أيب ُمٕم٤مويـ٦م قمــ إ أيًْم٤محيدث  ، وم٘م٤مل: يمذابإؾمّمقمٞمؾسمـ 

قمــ اًمٜمٌـل صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف رل اه قمـٜمٝمّم قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌـ٤مس 

وهـذا يمـذب ًمـٞمس ًمـف أصـؾ، وىمـ٤مل:  "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمغم سم٤مهب٤م"وؾمٚمؿ: 

حمٛمـد سمــ ٟمٕمـٞمؿ اًمْمـٌل ىمـ٤مل:  أظمؼمٟمـ٤مسمــ يٕم٘مـقب،  أمحدأظمؼمين حمٛمد سمـ 

سمـ زيـ٤مد ي٘مـقل:  أمحدؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ  سمـ حمٛمد اًمٕمٜمزي ي٘مقل: أمحدؾمٛمٕم٧م 

ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ طمدي٨م أسمك ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش، قمـ جم٤مهد، قمــ 

وم٠مٟمٙمره ضمًدا، صمؿ ىم٤مل اخلٓمٞمـ٥م:   "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ"  رل اه قمٜمٝمّم اسمـ قم٤ٌمس
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أظمؼمٟم٤م اًمؼمىم٤مين، طمدصمٜم٤م يٕم٘مرب سمـ ُمقؾمـك إردسمـٞمكم، صمٜمـ٤م أمحـد سمــ ـمـ٤مهر 

٤مل: ىمـ٤مل أسمـق زرقمـ٦م: طمـدي٨م أيب ُمٕم٤مويـ٦م، قمــ اًمٜمجؿ، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمـرو ىمـ

أٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ وقمـكم "  قمـ اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝمّم إقمٛمش، قمـ جم٤مهد،

٤م سمٌٖمـداد ي٘مـ٤مل خً ٞمزرقم٦م: آشمٞمٜم٤م ؿم أسمقصمؿ ىم٤مل زم  !!اومتْمحقا سمف ٚمٍؼ يمؿ ُمـ ظَم   "سم٤مهب٤م

يمراؾم٦م ٕسمٞمـف ومٞمٝمـ٤م أطم٤مديـ٨م ضمٞمـ٤مد  اًمٞمٜم٤مسمـ جم٤مًمد، وم٠مظمرج  إؾمّمقمٞمؾًمف: قمٛمر سمـ 

ومٙمٜم٤م ٟمٙمت٥م إمم اًمٕمٍم ومٞم٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م، ومٚمّم أردٟمـ٤م أن ٟم٘مـقم  ،جم٤مًمد وسمٞم٤من واًمٜم٤مسقمـ 

ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش هبـذا احلـدي٨م، وم٘مٚمـ٧م ًمـف: وٓ يمـؾ هـذا  أسمقىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

إٟمـّم  ،وم٠مشمٞم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ومذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘مـ٤مل: ىمـؾ ًمـف: يـ٤م قمـدو اه ،سمٛمرة

 ؟!!دي٨م سمٌٖمدادومٛمتك روى هق هذا احل ،٧م أٟم٧م قمـ أسمك ُمٕم٤موي٦م سمٌٖمدادٌيمت

ذم شمرمجـ٦م ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد اًمٗم٘مٞمـف سمٕمـد أن أؾمـٜمد  (0)اخلٓمٞمـ٥م وىم٤مل

 :ىمـ٤مل ،أسمك ضمٕمٗمر احليُمل قمٜمف سمًـٜمده ،قمٌداهاحلدي٨م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ 

 أسمـقرواه  ،مل يرو هذا احلدي٨م قمـ أسمك ُمٕم٤موي٦م ُمــ اًمث٘مـ٤مت أطمـد :ضمٕمٗمر أسمق

 اهـ .اًمّمٚم٧م ومٙمذسمقه

 يمثر ـمرىمف صمؿ ىم٤مل: ٓ وأورده اسمـ اجلقزي ذم )اعمقوققم٤مت( ُمـ أ
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 يّمح وٓ أصؾ ًمف.

رواه ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م قمــ  رل اه قمٜمفىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: طمدي٨م قمغم 

 ،وؾمـٚمٛم٦م مل يًـٛمع ُمــ اًمّمـٜم٤مسمحل ،ومٚمؿ يًٜمده وهق ُمْمٓمرب ،اًمّمٜم٤مسمحل

 ،وحمٛمد سمـ ىمٞمس جمٝمـقل ،قمٌداحلٛمٞمدواًمروُمل ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف، ويمذا 

وضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي ُمـتٝمؿ  ،جم٤مهٞمؾ ومٞمفرل اه قمٜمٝمّم وـمريؼ احلًـ قمـ قمكم 

 ،اًمّمٚم٧م يمذاسم٤من أسمقو إؾمّمقمٞمؾوقمٛمر سمـ  ،أيًْم٤مسمنىم٦م هذا احلدي٨م، ورضم٤مء 

 أمحـدُمٜمـف مج٤مقمـ٦م، و فاًمّمٚم٧م هق اًمذي ووٕمف قمغم أسمك ُمٕم٤موي٦م، وهىمـ أسمقو

سمـ ؾمٚمٛم٦م حيدث قمـ اًمث٘م٤مت سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ، وؾمٕمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم جمٝمـقل همـػم صم٘مـ٦م، ا

ـ يقؾمـػ ٓ جيـقز آطمتجـ٤مج سمـف سمـ حمٛمد سمـ إؾمّمقمٞمؾ٤مع، وواًمٕمدوى ووا 

 ينق وي٘مٚم٥م، واحلًـ سمـ قمثّمن يْمع، واعمٙمت٥م واسمـ ـم٤مهر يمذاسم٤من.

وُمـ طمـدث  ،: احلدي٨م ُمقوقع يٕمر، سم٠ميب اًمّمٚم٧م(0)ىم٤مل اسمـ قمدي

قمــ هـذا احلـدي٨م  أمحد اسمــ طمٜمٌـؾوؾمئؾ  .سمف هىمف ُمٜمف، وإن ىمٚم٥م إؾمٜم٤مده

 اهـ .وم٘م٤مل: ىمٌح اه أسم٤م اًمّمٚم٧م
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 ،اًمّمٚم٧م صم٘م٦م ُمـ٠مُمقن أسمقوىم٤مل:  (0)(ًتدركاعم)احل٤ميمؿ ذم  فححوعم٤م ص

اًمّمـٚم٧م صم٘مـ٦م،  أسمـقوم٘م٤مل: سمؾ ُمقوقع ىم٤مل: و (6)(اًمتٚمخٞمص)شمٕم٘مٌف اًمذهٌل ذم 

 اهـ .ىمٚم٧م: ٓ واه ٓ صم٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن

وىم٤مل:  (8)(اعمٞمزان)وأورد احلدي٨م ذم شمرمج٦م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ُمـ 

سمــ  أمحـدٜمـف واهتـؿ سمـف اًمـراوي قم (2)وذم شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ،هذا ُمقوقع

 .طمٗمص اًمًٕمدي

ــ ـــ ـمــ٤مهر اًم ــقاويـويمــذا ومٕمــؾ اسم ــدم أنا  ٛم٘مدد واًمٜم ــد شم٘م  ، وىم

حدث سمٛمٜمـ٤ميمػم هـق قمٜمـدهؿ ـ: اًمًـ٤مضمل يـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل ومٞمـف قمٌداًمًالم

مل يٙمـ سمّمدوق وهـق  : طم٤مشمؿ أسمق، وىم٤مل  وٕمٞمػ وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سمث٘م٦م

وهـق  ،وٕمٞمػ وىم٤مل اسمـ قمدي: ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜمـ٤ميمػم ذم ومْمـؾ أهـؾ اًمٌٞمـ٧م

 ، ويمذا ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم وزاد  ظمٌٞمث٤ًم راومْمٞم٤ًم، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: يم٤من  تٝمؿ هب٤ماعم
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، وىم٤مل ذاك اًمِم٤مُمل  ج٤مج سمف إذا اٟمٗمردـــجقز آطمتـأٟمف يمذاب ٓ ي

  "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمـكم سم٤مهبـ٤م"ص٤مطم٥م )أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م(: طمدي٨م  (1)اًمٗمْمقزم

ف وضمـف وىمـ٤مل: إٟمـف ًمـٞمس ًمـ ،ىم٤مل اًمؽمُمذي: إٟمف ُمٜمٙمر، ويمـذا ىمـ٤مل اًمٌخـ٤مري

وأورده اسمــ اجلـقزي ذم  ،صحٞمح، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: إٟمف يمـذب ٓ أصـؾ ًمـف

 ،وواوم٘مف اًمذهٌل وهمػمه، ىم٤مل: وهذا احلدي٨م ىمـد وًمـع اًمٕمٚمـّمء سمـف ،اعمقوقع

ٓ  ،وذيمره ُمـ دون سمٞم٤من رشمٌتف ظمٓم٠م، وذًمؽ ٓ يٜمٌٖمـل ذيمـره ذم يمتـ٥م اًمٕمٚمـؿ

همـػم ؾمٞمّم ُمثؾ اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل ذيمر ذًمـؽ ذم اًمّمـقاقمؼ، واًمزواضمـر وهـق 

 .(2) ضمٞمد ُمـ ُمثٚمف

 ؽصؾ

 ٕمٌداًمًـالمطملم ًمإذا قمروم٧م هذا ومٙمالُمٜم٤م ُمع ـم٤مئٗمتلم: ـم٤مئٗمـ٦م اعمجـر  

 سمـ ص٤مًمح، وـم٤مئٗم٦م اعمتٙمٚمٛملم ذم احلدي٨م.ا

سمــ٠مُمريـ: أطمــدمه٤م  قمٌداًمًــالمومــ٢مهنؿ ضمرطمــقا  ،أُمــ٤م اًمٓم٤مئٗمــ٦م إومم

 اًمتِمٞمع، وصم٤مٟمٞمٝم٤م يمقٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م، وهذا اجلرح ُمردود ُمـ وضمقه.
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سم٤مـمـؾ قم٘مـال وٟم٘مـال،  ،احلدي٨م سمـف دُّ رَ ن اجلرح سم٤مًمتِمٞمع، وَ إ :اـقجف األول

ومهـ٤م سم٤مًمْمـٌط  ،أُم٤م إول وم٢من ُمدار صـح٦م احلـدي٨م قمـغم أُمـريـ ٓ صم٤مًمـ٨م هلـّم

ٕن  :٤موطمديثف صـحٞمحً  ،واًمٕمداًم٦م، ومٛمـ اشمّمػ هبّم وضم٥م أن يٙمقن ظمؼمه ُم٘مٌقٓ

واًمْمٌط هـق  وسم٤مًمٕمداًم٦م ي١مُمـ اًمٙمذب وآظمتالق، ،سم٤مًمْمٌط ي١مُمـ اخلٓم٠م واخلٚمؾ

ث ُمــ طمٗمٔمـف طمتك ٓ حيد   ،همػم ُمٖمٗمؾ وٓ ُمتٝمقر ن يٙمقن اًمراوي طم٤مومٔم٤م ُمتٞم٘مٔم٤مأ

 وهق ٓ يِمٕمر. ،وٓ ُمـ يمت٤مسمف اًمذي شمٓمرق إًمٞمف اخلٚمؾ ،ؿٝمِ ٞمَ ومَ  ،ؾتَ اعمخْ 

ودمٜمٌف ًمٚمٙمذب  ،ًم٦م وم٤معمراد هب٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م هق صدق اًمراوياوأُم٤م اًمٕمد

 ،اًمٙمـذب ٓ عمٓمٚمـؼ ،ذم طمدي٨م رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظم٤مصـ٦م

همػم  ،ٕن اًمٕمداًم٦م شمتجزأ ومٞمٙمقن اًمرضمؾ قمدًٓ ذم رء :وٓ ًمٖمػمه ُمـ اعمٕم٤ميص

إٟمّم هـق قمداًمتـف ومٞمـف، وأُم٤مٟمتـف ذم  ،قمدل ذم همػمه، واعمٓمٚمقب ًمّمح٦م احلدي٨م

إٓ أٟمف عم٤م يم٤من هذا اًم٘مدر ٓ يتح٘مـؼ ذم اًمٕمٛمـقم، وٓ يٛمٙمــ اٟمْمـ٤ٌمـمف  ،ٟم٘مٚمف

اوــٓمروا إمم  ،عمٕمــ٤ميصإٓ سمٛمالزُمــ٦م اًمت٘مــقى، واضمتٜمــ٤مب ؾمــ٤مئر ا ،وُمٕمرومتــف

اؿمؽماط اًمٕمداًم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل قمرومقه٤م سم٠مهن٤م ُمٚمٙم٦م حتٛمؾ قمغم ُمالزُمـ٦م اًمت٘مـقى 

 ،قمغم ظمال، ذم اؿمؽماط إظمـػم ،واضمتٜم٤مب إقمّمل اًمًٞمئ٦م، وظمقارم اعمروءة

صمؿ أسمحر هبؿ هذا اًمتقؾمع إمم شمقؾمع آظمر، ومّم٤مروا يدظمٚمقن حت٧م يمؾ ُمـ هـذه 
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واًمٌـقل  ،ويمثرة اًمٙمالم ،قمغم اًمؼمذونواًمريمض  ،ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م يم٤مًمتٗمرد ،اًم٘مٞمقد

أُمـقال إيتـ٤مم، واًم٘مـراءة سم٤مٕحلـ٤من، وؾمـّمع آًمـ٦م  ٦موشمقًمٞمـ ،وسمٞمع اًمزيٌـؼ ،ىم٤مئّم

وأظمذ إضمرة قمـغم  ،وظمدُم٦م اعمٚمقك ،اًمٓمرب اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م، واًمتزي سمزي اجلٜمد

 ،وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمرأي وقمٚمـؿ اًمٙمـالم واًمتّمـق،، وُمّمـ٤مطم٦ٌم اًمقاىمٗمـ٦م ،اًمًّمع

ُمقاوم٘مـ٦م اعمخـ٤مًمػ ًمـف ذم سمٕمـض أو ح، تٚمٗم٦م هلقى اعمجـر  ورواي٦م إطم٤مدي٨م اعمخ

واخلـال، واًمٌدقمـ٦م  ،وإسمدال صٞمغ إضم٤مزة سمّمٞمغ إظم٤ٌمر ،واًمتٓمٗمٞمؾ ،اًمٗمروع

 (0)وهمػمهـ٤م ُمــ اًمٜمحـؾ، ،واًمتِمـٞمع ،واًمٜمّمـ٥م ،ء واًم٘مـدر،رضم٤مذم اعمٕمت٘مد يم٤مإل

                                                 

ن يٙمقن اعمحدث أوىمد ىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس جي٥م (: 111ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ) (1)

وإيمـؾ ذم  ،ٟمحق اًمتٌذل واجلٚمـقس ًمٚمتٜمـزه ذم اًمٓمرىمـ٤مت ،ًمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت جمتٜمٌلمواًمِم٤مهد 

وآٟمًٌـ٤مط إمم  ،واًمٌقل ىمـ٤مئّم ،ًمٓمرىم٤متواًمٌقل قمغم ىمقارع ا ،وصح٦ٌم اًمٕم٤مُم٦م إرذال ،إؾمقاق

ٟمف ٟم٤مىمص اًم٘مدر واعمـروءة ورأوا أن ومٕمـؾ هـذه أويمؾ ُم٤م ىمد اشمٗمؼ قمغم  ،اخلرق ذم اعمداقم٦ٌم واعمزاح

 .إُمقر يً٘مط اًمٕمداًم٦م ويقضم٥م رد اًمِمٝم٤مدة

واًمٕمٛمـؾ ذم ذًمـؽ سمـّم ي٘مـقى ذم  ،مم اًمٕمـ٤مملإقمغم اعم٤ٌمطمـ٤مت ٤مواًمذي قمٜمدٟم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب رد ظمؼم وم 

ٟمف ُمٓمٌقع قمغم ومٕمؾ ذًمؽ أ ،ومٕم٤مل ُمرشمٙم٥م اعم٤ٌمح اعمً٘مط ًمٚمٛمروءةأُمـ  ،همٚم٥م قمغم فمٜمف ن٢موم ،ٟمٗمًف

سمؾ يرى إقمٔم٤مم ذًمـؽ  ،ُمع يمقٟمف ممـ ٓ حيٛمؾ ٟمٗمًف قمغم اًمٙمذب ذم ظمؼمه وؿمٝم٤مدشمف ،واًمت٤ًمهؾ سمف

وضمـ٥م  ،ن وٕمٗم٧م هذه احل٤مل ذم ٟمٗمس اًمٕم٤ممل واهتٛمف قمٜمـده٤مإو ،ؾ ظمؼمهٌِ ىمُ  ،وحتريٛمف واًمتٜمزه قمٜمف

 .ورد ؿمٝم٤مدشمف ،خؼمهقمٚمٞمف شمرك اًمٕمٛمؾ سم
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 ،وهذا اًمتقؾمع يمـ٤مد يٜمًـد ُمٕمـف سمـ٤مب اًمٕمداًمـ٦م ويٜمٕمـدم سمـف ُم٘مٌـقل اًمروايـ٦م

٦م ًمٚمنمط إظمػم، وم٢من هم٤مًم٥م ُم٤م ضم٤مء سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ُمــ رواة سم٤مًمٜمًٌ ٤مظمّمقًص 

اًمًٜم٦م واجلّمقم٦م ومحٚم٧م اًمنميٕم٦م ذم اًمّمدر إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م يم٤مٟمقا ُمــ 

هذا اًم٘مٌٞمؾ ومٚمؿ يًٚمؿ ُمـ اًمتٕمٚمـؼ سم٠مذيـ٤مل ٟمحٚمـ٦م ُمــ هـذه اًمٜمحـؾ ُمـٜمٝمؿ إٓ 

ــؾ، همــػم  ــ٤موشملم ومٞمٝمــ٤م سم٤مًمتقؾمــط واًمتٖمــ٤مزم وا أهنــؿاًم٘مٚمٞم ــراط يمــ٤مٟمقا ُمتٗم إلوم

ر، هب٤م واؿمتٝمر، وُمـ يم٤من ذم ٟمحٚمتف داقمٞم٤ًم إًمٞمٝم٤م قمُ  ٤مل، ومٛمـ يم٤من هم٤مًمٞمً وآقمتدا

ذه٧ٌم  ،وردت رواي٤مهتؿ ،همػم داقمٞم٦م مل يِمتٝمر، وم٢مذا ضمرح يمؾ ه١مٓء ُمتقؾمٓم٤م

يمّم ىمـ٤مل اسمــ ضمريـر ذم  ،مجٚم٦م أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م، ويم٤مد يٜمٕمدم ُمٕمٝم٤م اعم٘مٌقل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ادقمـك قمٚمٞمـف ضمزء مجٕمف ًمٚمذب قمـ قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس: ًمق يم٤من يمؾ ُمــ 

 ،٧ٌم قمٚمٞمـف ُمـ٤م ادقمـك ومٞمـف، وؾمـ٘مٓم٧م قمداًمتـفصم ،ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م اًمردي٦م

ٕٟمـف ُمـ٤م ُمـٜمٝمؿ إٓ  :ًمٚمزم شمرك أيمثر حمدصمل إُمّمـ٤مر :وسمٓمٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف سمذًمؽ

 اهـ .وىمد ٟمًٌف ىمقم إمم ُم٤م يرهم٥م سمف قمٜمف

: هـق (0)(اعمٞمـزان)سم٤من سمـ شمٖمٚم٥م اًمٙمـقذم ُمــ أوىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م 

أمحـد اسمــ وقمٚمٞمف سمدقمتـف، وىمـد وصم٘مـف  ،٤م صدىمفؿمٞمٕمل ضمٚمد ًمٙمٜمف صدوق، ومٚمٜم

                                                 

 (.1/118ُمٞمزان آقمتدال )( 1)
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ذم اًمتِمـٞمع،  ٤موأورده اسمـ قمدي وىم٤مل: يم٤من هم٤مًمٞمً ، طم٤مشمؿ أسمقواسمـ ُمٕملم و طمٜمٌؾ

وطمّد  ،ؼ ُمٌتدعٞمصمقوىم٤مل اًمًٕمدي: زائغ جم٤مهر، ومٚم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: يمٞمػ ؾم٤مغ شم

وضمقاسمـف  ؟هق ص٤مطم٥م سمدقمـ٦م ـْ ومٙمٞمػ يٙمقن قمدٓ ُمَ  ،واإلشم٘م٤مناًمث٘م٦م اًمٕمداًم٦م 

يم٤مًمتِمٞمع سمال همٚمـق وٓ أو سملم: ومٌدقم٦م صٖمرى يمٖمٚمق اًمتِمٞمع أن اًمٌدقم٦م قمغم رض

طمـدي٨م  دا حترق، ومٝمذا يمثػم ذم اًمت٤مسمٕملم ُمع اًمـديـ واًمـقرع واًمّمـدق ومٚمـق رُ 

 اٟمتٝمك يمالم اًمذهٌل. .ه١مٓء ًمذه٥م مجٚم٦م أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م، وهذه ُمٗمًدة سمٞمٜم٦م

ٓ ًمٌمء  ،رد اخلؼم إٟمّم هق ًمٙمقٟمف يمذسم٤ًم ذم طمد ذاشمف نا ، أوإيْم٤مح اعم٘م٤مم

ٓ ًمٌمـء  ،هق ًمّمدىمف ذم طمد ذاشمـفإٟمّم ر ُمْم٤م، إمم اًمٙمذب، يمّم أن ىمٌقًمف آظم

 ،اًمًٜمل سم٤مًمٙمذب ومٝمق ُمردود قمٚمٞمـف ٦مآظمر ُمْم٤م، إمم اًمّمدق، ومٚمق طمدث اًمث٘م

اًمٙمـذاب اعمٌتـدع إذا  نا إ يمذسمف صدىم٤م، يمّم ٓ يّمػم   ،واشمّم٤مومف سم٤مًمٕمداًم٦م واًمًٜمٞم٦م

 صـدىمف ػم  ّمـطمدث سم٤مًمّمدق ومخؼمه ُم٘مٌقل، واشمّم٤مومف سم٤مًمٙمذب واًمٌدقم٦م ٓ يُ 

 اًمقىمق، قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومـٞمٝمّم ُمتٕمـذراإٓ أٟمف عم٤م يم٤من  ،٤مل قم٘ماليمذسم٤م، سمؾ ذًمؽ حُم 

ذم اًمٖم٤مًم٥م وضمـ٥م آيمتٗمـ٤مء ومـٞمٝمّم سمـ٤مًمٔمـ، وهـق حيّمـؾ سم٤مشمّمـ٤م، اًمـراوي 

طمّمـؾ  ،اشمّم٤مومف سم٤مًمٙمذب، ومٛمـ اشمّمػ سم٤مًمّمدق طمتك قمر، سمـفأو سم٤مًمّمدق 

اًمٔمـ سمّمدق ظمؼمه، وُمـ اشمّمػ سم٤مًمٙمذب وشمٙمرر ُمٜمف طمّمؾ اًمٔمــ سمٙمـذب 
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سم٤مُمتثـ٤مل  ،هق ظمـق، اه شمٕمـ٤ممم ،ؼمه، وعم٤م يم٤من اًم٤ٌمقم٨م قمغم اضمتٜم٤مب اًمٙمذبظم

يم٤من ذًمـؽ اًمٔمــ ٓ حيّمـؾ هم٤مًمٌـ٤م إٓ سمٛمــ هـذه  ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،أواُمره

ىمد جيـؽمئ قمـغم اًمٙمـذب  ،ٕن ُمـ ًمٞمس ًمف ظمق، حيجزه قمـ اعمح٤مرم :صٗمتف

ذم احلدي٨م يمّم اضمؽمئ قمغم همػمه، ومال حيّمؾ فمـ اًمّمـدق سمخـؼمه، وإن يمـ٤من 

ذم ٟمٗمًف ٓ جيؽمئ قمغم ظمّمقص اًمٙمذب قمغم رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف هق 

وآًمف وؾمٚمؿ، ومٚمذًمؽ اؿمؽمـم٧م اًمٕمداًم٦م اًمتل هل ُمالزُم٦م اًمت٘مقى احل٤مضمزة سمـلم 

يمـّم  ،اعمرء وسملم ؾم٤مئر اعمخ٤مًمٗم٤مت، وعم٤م يم٤من اًمٙمذب ىمد حيّمؾ قمـ وهؿ وظمٓم٠م

٤مء ٗمـًمٞمحّمؾ سمف فمـ اٟمت :أوٞمػ إمم اًمٕمداًم٦م اًمْمٌط ،حيّمؾ قمـ ىمّمد وشمٕمٛمد

 يمّم طمّمؾ هب٤م فمـ اٟمتٗم٤مئف قمـ ىمّمد وشمٕمٛمد. ،ًمٙمذب قمـ وهؿ وظمٓم٠ما

أن أو  ،ك اإليـّمنًـٛما أُم٤م اقمت٘م٤مد اًمراوي أن إقمّمل همػم داظمٚمـ٦م ذم ُمُ 

 سمٙمـر وقمٛمـر أيب٤م أومْمـؾ ُمــ أن قمٚمًٞمـأو ٘مدر ُمـ اه شمٕم٤ممم، سمإُمقر ٓ دمري 

 همـػمأو  ،قر وفمٚمـؿأٟمف إُمـ٤مم ضَمـأو  ،، وأطمؼ سم٤مخلالوم٦م ُمٜمٝمّمرل اه قمٜمٝمٛمـ٤م 

صدق ذم اخلـؼم، وٓ قمدُمـف، فمـ ومال حيّمؾ سمٌمء ُمٜمٝم٤م  ،ذًمؽ ُمـ اعمٕمت٘مدات

 وم٤مؿمؽماط ٟمٗمٞمٝم٤م ذم ىمٌقل اخلؼم فم٤مهر اًمٌٓمالن.

 وىمد دًمٚم٧م  ٕنا اًمراوي ص٤مر هب٤م وم٤مؾم٘م٤م،وم٢من ىمٞمؾ: إٟمّم اؿمؽمط ذًمؽ 
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ٕن  :سم٤مـمـؾ أيًْمـ٤مقمغم أن اًمٗم٤مؾمؼ ٓ حيّمؾ فمـ اًمّمدق سمخؼمه، ىمٚمٜم٤م: وهـذا 

 ،واٟمتٝمـ٤مك حم٤مرُمـف ،سمٛمخ٤مًمٗم٦م طمدوده ،اُمر اه شمٕم٤ممماًمٗمًؼ هق اخلروج قمـ أو

  ُمٕمت٘مده، طمتك يٙمقن وم٤مؾمـ٘م٤م،واعمٌتدع مل خي٤مًمػ طمد اه وٓ ظمرج قمـ أُمره ذم

وـمٚم٥م ُمرو٤مشمف، سم٤مقمت٘مـ٤مد  ،سمؾ ُم٤م محٚمف قمغم اًمتٕمٚمؼ سمٛمٕمت٘مده إٓ اُمتث٤مل أُمر اه

 ٕٟمف سمخٓمئف يٙمـقن :ذم ذًمؽ ، وإن يم٤من خمٓمئ٤ماضمتٝم٤مدهأو ُم٤م هق احلؼ ذم ٟمٔمره 

وأن هـذا  شمًـٚمٞمؿ شمًـٛمٞمتف وم٤مؾمـ٘م٤م و٤مٓ ٓ وم٤مؾم٘م٤م، وومرق سملم اعم٘م٤مُملم، وقمـغم

 ظم٤مًمٗمٝمؿ، ومٚمٞم٧ًم ُم٤مدة ومًؼ هل اعمقضمٌـ٦م ـْ اصٓمالح ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم شمًٛمٞم٦م ُمَ 

سمٚمٗمظ ُمِمتؼ ُمـ ُم٤مدهتـ٤م، سمـؾ وٓ  لٛم  طمتك شمّمػ سمذًمؽ يمؾ ُمـ ؾُم  ،ًمرد اخلؼم

 : طمـد ذاشمـفذم أيًْم٤مهق اعمقضم٥م ًمذًمؽ  ،ُمٕمٜم٤مه٤م اًمذي هق اخلروج قمـ َأُمر اه

ُمـ ًمقازُمـف، وم٘مـد يٙمـقن اًمرضمـؾ وٓ اًمٙمذب  ،ٕٟمف همػم ُمٜمحٍم ذم اًمٙمذب

هـق اإلىمـدام قمـغم ارشمٙمـ٤مب  ،، وإٟمّم اعمقضم٥م ًمرد اخلؼمزاٟمًٞم٤م، وٓ يٙمقن يم٤مذسم٤م

اعمحرُمـ٤مت، : ٕٟمف ُمـ مجٚمـ٦م اعمحرم، اًمذي ٓ ي١مُمـ ُمٕمف اإلىمدام قمغم اًمٙمذب

يمـذًمؽ  ،ػم ُمـثالوأيمؾ ُم٤مل اًمٖم ،ومٛمـ ًمٞمس ًمف ظمق، حيجزه قمـ ذب اخلٛمر

، وًمـٞمس قمـ رؾمـقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ٓ حيجزه قمـ اًمٙمذب

وٓ  ،ٕٟمف ُم٤م أىمدم قمـغم حمـرم ذم ٟمٔمـره :هبذه اعمث٤مسم٦م وم٤مؾم٘م٤م لٛم  اعمٌتدع اًمذي ؾُم 
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طمتك خيِمك أن يتنب ُمـ ضمرأشمـف قمـغم  ،اضمؽمئ سم٤مًمٌدقم٦م قمغم خم٤مًمٗم٦م ذم ٟمٔمره

 وأنا  ،أن ارشمٙم٤مب اًمٙمٌـػمة يمٗمـراًمٙمذب ذم احلدي٨م، سمؾ ذم اعمٌتدقم٦م ُمـ يٕمت٘مد 

وم٤مؾمـ٘م٤م، ومحٙمٛمـتؿ سمـرد ظمـؼمه ُمــ  ، مم٤م ص٤مر سمف ُمٌتدقم٤مص٤مطمٌٝم٤م خمٚمد ذم اًمٜم٤مر

اًمذي هق أقمغم ُم٤م يٓمٚم٥م ذم إصم٤ٌمت اخلؼم، يمّم أن ذم همـػمهؿ  ،أضمؾ هذا اًمٗمًؼ

ِمـٞم٦م ُمـ ـمقائػ اعمٌتدقم٦م ُمـ سمٚمـغ اًمٖم٤ميـ٦م اًم٘مّمـقى ذم اًمـديـ واًمـقرع واخل

ـٚمُتُٛمقهسمف اخلؼم يٜم٤مذم ُمـ٤م  ردُّ يُ  واًمت٘مقى، ومتًٛمٞم٦م سمدقمتٝمؿ ومً٘م٤م، ُمــ ىمٌـقل  أصا

وي٘متيضـ ُمًـ٤مواهتؿ سمـ٤معمٜمٝمٛمٙملم ذم  ،وضمـدت ومٞمـف هـذه اًمّمـٗم٤مت ـْ ظمؼم ُمَ 

 ،ٕن اؾمؿ اًمٗمًـؼ اًمـذي هـق قمٚمـ٦م رد اخلـؼم :اعمٕم٤ميص وارشمٙم٤مب اعمخ٤مًمٗم٤مت

ومٙمّم يرد ظمؼم يزيـد سمــ ُمٕم٤مويـ٦م، واحلجـ٤مج اًمث٘مٗمـل، أسمـك  ٝمؿ،ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمٕم

٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس، وضم٤مسمر سمـ زيد، وإقمٛمش، ظمؼم قمٙمرُم ردُّ ٟمقاس، يمذًمؽ يُ 

وومًـ٤مد  ،وويمٞمـع سمــ اجلـراح، ومٝمـ١مٓء سمًـقء رأهيـؿوىمت٤مدة، ، قمٌداًمرزاقو

 وهذا ذم هم٤مي٦م اًمٌٓمالن. ،ُمٕمت٘مدهؿ، وأوًمئؽ سمٗمجقرهؿ وخم٤مًمٗمتٝمؿ

ـ ًا سمٛمخ٤مًمٗمـ٦م  ،خلـروضمٝمؿ قمــ أُمـر اه: ٤مىم٤موم٢من ىمٞمؾ: إٟمّم ؾمـٛمٞمٜم٤مهؿ وم

ل قمغم هت٤موهنؿ اًمـذي ٓ يـ١مُمـ وذًمؽ يد ،اًمنميٕم٦م وأدًمتٝم٤م اًم٘م٤مـمٕم٦م ٟمّمقص

 ُمٕمف آضمؽماء قمغم اًمٙمذب.
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أن يٙمقن قمــ إٟمٙمـ٤مر صـدىمٝم٤م  ،ٓ خيٚمق ردهؿ ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص :ؾؾـا

أو ذًمـؽ إٟمـّم هـق ًمٕمـدم صمٌقهتـ٤م، أو وقمدم اإلذقم٤من هل٤م ُمع اقمؽماومٝمؿ سمثٌقهت٤م، 

وٓ  ،ومٛمرشمٙمٌف يم٤مومر ٓ وم٤مؾمؼ ،ًمت٠مويٚمٝم٤م وسومٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م، وم٢من يم٤من إول

مجٞمـع إُمـ٦م  ، سمـؾومٝمؿ همػم خمتّمـلم سمـف ،ًمٙم٤مومر، وإن يم٤من اًمث٤مينيمالم ًمٜم٤م ُمع ا

ومّم ُمـ إُم٤مم إٓ وىمد ظم٤مًمػ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م سمت٠مويـؾ  ،طم٤مهلؿ ُمع اًمٜمّمقص يمذًمؽ

: ٓ يقضمد قمـ٤ممل إٓ (اًمتٜم٘مٞمح)رأى ُمٕمف ضمقاز شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م يمّم ىم٤مل اًم٘مراذم ذم 

أدًمـ٦م  وىمد ظم٤مًمػ ُمـ يمت٤مب اه شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ

 اهـ .وًمٙمـ عمٕم٤مرض راضمح قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد خم٤مًمٗمتٝم٤م ،يمثػمة

وضمـ٥م  سمت٠مويـؾ،هق خم٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص  ،وم٢من يم٤من ُمٜم٤مط احلٙمؿ سم٤مًمٗمًؼ

وهذا  ،أن يٓمرد هذا احلٙمؿ يمٚمّم وضمدت اعمخ٤مًمٗم٦م، ومٞمحٙمؿ سمٗمًؼ مجٞمع إئٛم٦م

وإن يمـ٤من اعمٜمـ٤مط هـق خمـ٤مًمٗمتٝمؿ عمـ٤م  ،سم٤مـمـؾ أيًْمـ٤مسم٤مـمؾ، ومـ٤محلٙمؿ سمٗمًـ٘مٝمؿ 

ٕٟمـف حتٙمـؿ ٓ  :ومٝمـذا أسمٓمـؾ ،وإن يم٤مٟمقا ذم ذًمؽ ُمت٠موًملم ،شمٕمت٘مدون أٟمف احلؼ

 ُمثؾ ذًمؽ. أيًْم٤مهلؿ  وٕنا  ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف

شم٠مويـؾ ًمّمح٦م شم٠مويٚمٝمؿ وومًـ٤مد  : ٤م أظمرضمٜم٤م أئٛم٦م اًمًٜم٦مـإٟمٛم : ؽنن ؾقؾ

 ٛمٌتدقم٦م.ـاًم
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ُمـ وضمٝملم: أُم٤م إول: ومألهنؿ يدقمقن ُمثـؾ  هذا ٓ جيدي ٟمٗمٕم٤م ؾؾـا:

وأن  ،، ويٌدون ًمذًمؽ سمراهلم وأدًمـ٦مشم٠مويٚمٝمؿ هق اًمّمحٞمح هذا ويزقمٛمقن أنا 

وأُم٤م اًمث٤مين: ومألٟمٙمـؿ ىمـد سطمـتؿ سمـٌٓمالن يمثـػم ُمــ  .شم٠مويٚمٙمؿ هق اًمٗم٤مؾمد

وأىمٛمتؿ قمـغم ومًـ٤مده٤م احلجـ٩م واًمؼماهـلم، وم٤مًمِمـ٤مومٕمٞم٦م  ،شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م

واحلٜمٗمٞم٦م يمذًمؽ، وهٙمذا ومٕمؾ يمؾ ومريـؼ  ،ُمـ شم٠مويالت خم٤مًمٗمٞمٝمؿ يمثػًماأسمٓمٚمقا 

ّم أؾمٗمر قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمٙمؾ ُم٤م ًمـٞمس ًمـف شم٠مويـؾ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمع خم٤مًمٗم٦م ُمٜمٝمؿ سم

وم٤مؾمـتقى أهـؾ اًمًـٜم٦م واعمٌتدقمـ٦م ذم ذًمـؽ، وم٢مُمـ٤م أن  ،ُم٘مٌقل ُمـ اًمٜمّمـقص

 شمٓمٚم٘مقا اؾمؿ اًمٗمًؼ قمغم اجلٛمٞمع، وإُم٤م أن شمرومٕمقه قمـ اجلٛمٞمع.

وم٢من ىمٞمؾ: إٟمّم طمّمؾ اخلـال، سمـلم أهـؾ اًمًـٜم٦م ذم اًمٗمـروع وأُمرهـ٤م 

ٕن  :وأُمره٤م قمٔمـٞمؿ وم٢مٟمف ذم إصقل ،ىمري٥م، سمخال، ُم٤م طمّمؾ ُمـ اعمٌتدقم٦م

 إمم اًمٙمٗمر. ياخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ُم١مد

 ًمٞمس سمٜم٤مومع ُمـ وضمقه: أيًْم٤مىمٚمٜم٤م: وهذا 

ٓ ومـٞمّم يؽمشمـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م ُمــ  ،وم٢من اًمٙمالم ذم ٟمٗمس اعمخ٤مًمٗم٦م :أما األول

سم٤مـمؾ، واعمخ٤مًمٗم٦م ذم طمد ذاهت٤م واطمدة سم٤مًمٜمًـ٦ٌم إمم قمـدم اُمتثـ٤مل أُمـر أو طمؼ 

ومـ٤مًمراد حلـدي٨م ذم  ،صـقلذم إأو ومال ختتٚمػ ؾمقاء يم٤مٟمـ٧م ذم اًمٗمـروع  ،هب٤م
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يم٤مًمراد حلدي٨م ذم إؾمـّمء واًمّمـٗم٤مت، واجل٤مطمـد ٔيـ٦م ذم  ،اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق

 ،وأُمر هبـّم واطمـد،يم٤مجل٤مطمد ٔي٦م ذم اًمٓمٝم٤مرة، إذ اعمخؼم هبّم واطمد ،اًمتقطمٞمد

 واًمٙمؾ ُمـ قمٜمد اه.

وطمٙمٛمـتؿ  ،سم٤معمخ٤مًمٗمـ٦م ذم اًمٗمـروع أيًْم٤مقمتؿ وم٢مٟمٙمؿ ىمد سمدا  وأما اـثاين:

ُمــ يمتـ٥م اًمٗم٘مـف إمم  فطمتك ٟم٘مٚمتؿ ُم٤ًمئٚم ،عمًح قمغم اخلٗملمسمذًمؽ قمغم ُمٜمٙمر ا

 دواويـ إصقل، وُم٤م ذًمؽ إٓ عمجرد اعمخ٤مًمٗم٦م.

وظمـ٤مًمٗمتؿ  ،ذم ُم٤ًمئؾ إصقل أيًْم٤موم٢مٟمٙمؿ ىمد اظمتٚمٗمتؿ  وأما اـثاـث:

ٛمقهـ٤م سم٠موـٕمػ ًمتُ ٤م يمؾ ُمـ٤م يقاومـؼ رأيٙمـؿ، وأوا أطم٤مديثٝمُمـ آي٤مت اًمّمٗم٤مت و

٘مٌٚمـف يوأسمٞمـتؿ إٓ اإليـّمن سمـّم  اًمت٠مويالت، ومحٚمتٛمقهـ٤م قمـغم أسمٕمـد اعمح٤مُمـؾ،

ٓ سمّم شم٘متْمٞمف شمٚمؽ اًمٜمّمقص، وظم٤مًمٗمتؿ اًمًٚمػ اًمّمـ٤مًمح ذم ذًمـؽ،  ،قم٘مٚمٙمؿ

ـ أومم ُمــ همـػمه ُمـ ،ٗمًـؼ ُمٕمـفاًموم٤مرشمٙمٌتؿ ُمــ اعمخ٤مًمٗمـ٦م ُمـ٤م يٙمـقن اؾمـؿ 

ع سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م، وأـمٚمؼ يمؾ ومريؼ ُمٜمٙمؿ اؾمؿ اًمْمـالل  اعمخ٤مًمٗم٤مت، طمتك سمدا

ُمٞمتٛمقهؿ سمف ُمـ أٟمقاع اعمخ٤مًمٗمـ٤مت، قمغم خم٤مًمٗمف، وم٤ًمويتؿ اعمٌتدقم٦م ذم مجٞمع ُم٤م ر

ؿ ظم٤مرج قمـ ُمٜم٤مه٩م اًمدًمٞمؾ، ومٚمؿ يٌـؼ حتٙمُّ  ،ومتخّمٞمّمٙمؿ إي٤مهؿ سم٤مؾمؿ اًمٗمًؼ

 وأن رد اًمرواي٦م هب٤م همػم ُمٕم٘مقل. ،إٓ أن اًمتٗمًٞمؼ سم٤مًمٌدقم٦م سم٤مـمؾ
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ٕٟمـ٤م وضمـدٟم٤م اًمٙمـذب : ٛمٌتدقم٦م ـ٤م طمٙمٛمٜم٤م سمرد رواي٦م اًمـإٟمٛم : ؽنن ؾقؾ

 .ؿم٤مئًٕم٤مومٞمٝمؿ 

ُمـ اخلقارج ي٘مقل سمٕمد أن شمـ٤مب:  ٤مٞمخً وىمد طمٙمك اسمـ هلٞمٕم٦م: أٟمف ؾمٛمع ؿم

 ديٜمٙمؿ، وم٢مٟم٤م يمٜم٤م إذا هقيٜمـ٤م أُمـًرا وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمذوا ،أن هذه إطم٤مدي٨م ديـ

سم٠مٟمـف يمـ٤من  ،رضم٤مء سمٕمد أن شم٤مب ُمـ سمدقمتـف أسمق، ويمذًمؽ أىمر حمرز ٤مطمديثٟم٤مه ػما َص 

ُمـ ىمـدر أن  :وىم٤مل قمكم سمـ طمرب ؾ هب٤م اًمٜم٤مس ذم اًم٘مدر.دظِم يُ  ،يْمع إطم٤مدي٨م

وم٢مهنؿ ٓ يٙمذسمقن، يمؾ ص٤مطم٥م هـقى  ،ي٨م إٓ قمـ ص٤مطم٥م ؾمٜم٦مٓ يٙمت٥م احلد

 ،وىم٤مل أؿمٝم٥م: ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ اًمراومْم٦م وم٘مـ٤مل: ٓ شمٙمٚمٛمٝمـؿ يٙمذب وٓ ي٤ٌمزم.

وىم٤مل طمرُمٚم٦م: ؾمـٛمٕم٧م اًمِمـ٤مومٕمل ي٘مـقل: مل أر  وم٢مهنؿ يٙمذسمقن. :وٓ شمرو قمٜمٝمؿ

أمحؾ اًمٕمٚمؿ قمـ يمـؾ ُمــ ًم٘مٞمـ٧م إٓ  :وىم٤مل ذيؽ أؿمٝمد سم٤مًمزور ُمـ اًمراومْم٦م.

 يْمٕمقن احلدي٨م ويتخذوٟمف ديٜم٤م. وم٢مهنؿ :اًمراومْم٦م

عم٤م شمٙمٚمؿ قمغم اًمٌدقم٦م اًمٙمـؼمى وطمٍمـه٤م  (0)(اعمٞمزان)وىم٤مل اًمذهٌل ذم 

ىم٤مل: ومٝمـذا اًمٜمـقع ٓ حيـت٩م هبـؿ وٓ  -أهؾ اًمِم٤مم ُمذه٥م  قمغم - ذم اًمرومض

 ،٤مُم٠مُمقٟمـوٓ  صـ٤مدىًم٤مومّم اؾمتحي أن ذم هذا اًميب رضمال  أيًْم٤ميمراُم٦م، و

                                                 

 (.1/118ُمٞمزان آقمتدال )( 1)
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صم٤مرهؿ، ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ ُمــ هـذا طم٤مًمـف واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق د ،سمؾ اًمٙمذب ؿمٕم٤مرهؿ

 اهـ .طم٤مؿم٤م ويمال

هـق  ،قمٚمٛمٜمـ٤م أن احل٤مُمـؾ هلـؿ قمٚمٞمـف ،ؿمـ٤مئًٕم٤م٤م رأيٜم٤م اًمٙمذب ومٞمٝمؿ ـومٚمٛم

 وذـمٜم٤م ذم ىمٌقل اًمرواي٦م ٟمٗمل اًمٌدقم٦م. ،ومرددٟم٤م احلٙمؿ إًمٞمٝم٤م ،سمدقمتٝمؿ

 ُمـ وضمٝملم: أيًْم٤مىمٚمٜم٤م: وهذا سم٤مـمؾ 

ن قسمُّ ٤مومــ٢من اًمراومْمــ٦م اًمــذيـ وصــػ اًمــذهٌل وهــؿ اًمًــ أمــا األول:

همػم داظمٚملم ومٞمّم ٟمحــ سمّمـدده ُمــ اًمٙمـالم قمـغم  ،ٞمخلم رل اه قمٜمٝمّمًمٚمِم

سمتّمًم١مهؿ قمـغم ارشمٙمـ٤مب  ٦مه١مٓء ومً٘م ٕنا  :اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ رأي واضمتٝم٤مد ،اًمٌدقم٦م

 ،اعمحرم ُمـ ؾم٥م اًمِمٞمخلم رل اه قمٜمٝمّم، واٟمت٘م٤مصٝمّم وٟم٦ًٌم اًمٕمٔم٤مئؿ إًمٞمٝمّم

٘مـٞمص ُمــ ُمٓمٚمـؼ وٓ ُمًتٜمد هلؿ ومٞمف، وم٢من اًم٥ًم واًمتٜم ،سمّم  ٓ دًمٞمؾ هلؿ قمٚمٞمف

ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ومْمال قمـ أصح٤مب رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف  ،اعم١مُمٜملم

ٓ يدظمٚمف اضمتٝم٤مد، ومٝمـذا اًميـب  ،ٕن ارشمٙم٤مب اعمحرم اعمجٛمع قمٚمٞمف :وؾمٚمؿ

همػم ُمقضمقديـ ذم  أيًْم٤مسم٤مضمؽمائٝمؿ قمغم اعمحرُم٤مت ٓ سمٌدقمتٝمؿ، صمؿ هؿ  ،ومً٘م٦م

ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مٚم٦م واًمٜمـدرة، أؾم٤مٟمٞمد إظم٤ٌمر اعمخرضم٦م ذم دواويـ أهؾ اًمًٜم٦م إ

 سمال همٚمق يمّم ؾمٌؼ قمـ اًمذهٌل.أو وإٟمّم اعمقضمقد ومٞمٝم٤م أهؾ اًمتِمٞمع سمٖمٚمق 
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ذم أصـٜم٤م، ُمــ أهـؾ  أيًْمـ٤م ؿمـ٤مئًٕم٤موم٢مٟم٤م وضمدٟم٤م اًمٙمذب  وأما اـثاين:

٤مص واًمققم٤مظ، سمؾ اًمًٜم٦م يم٤معمتٕمّمٌلم ُمـ أهؾ اجلٛمقد ذم اًمت٘مٚمٞمد، ويمذا اًم٘مّما 

ك ىمـ٤مل حيٞمـك اًم٘مٓمـ٤من: ُمـ٤م رأيـ٧م وومٞمٛمـ هق ظمػم ُمٜمٝمؿ يم٤مًمزه٤مد واًمٕم٤ٌمد طمتـ

 ٜم٥ًم إمم اخلػم واًمزهد.اًمٙمذب ذم أطمد أيمثر ُمٜمف ومٞمّم يُ 

قمٜمف  (0)(شمذيمرة احلٗم٤مظ)وأؾمٜمد اًمذهٌل ذم شمرمج٦م ضمٕمٗمر اعمًتٖمٗمري ُمـ 

وم٤مهمًـؾ  ظ ي٘مقل: إذا وضمدت ذم إؾمـٜم٤مد زاهـدا،ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمٜمدة احل٤موم

 يدك ُمـ ذًمؽ احلدي٨م.

 رضرًا ىمقم ُمـ اعمٜمًـقسملم إمم ٤مقملم: أقمٔمؿ اًمقوا (6)وىم٤مل اسمـ اًمّمالح

ومت٘مٌؾ اًمٜم٤مس ُمقوققم٤مهتؿ صم٘مـ٦م  ،ووٕمقا احلدي٨م اطمت٤ًمسم٤م ومٞمّم زقمٛمقا ،اًمزهد

 . اهـ وريمقٟم٤م إًمٞمٝمؿ ،هبؿ

 ،ي٘مقل: ًم٘مد أدريم٧م سم٤معمديٜمـ٦م أىمقاُمـ٤م وىم٤مل اسمـ وه٥م: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمًٙم٤م

يمثـػما،  وىمد ؾمٛمٕمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م ؿمـٞمئ٤مًمق اؾمتً٘مك هبؿ اًم٘مٓمر ًمً٘مقا، 

واطمد ُمٜمٝمؿ، وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا ىمد أًمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ ظمـق، اه وُم٤م أظمذت قمـ 

                                                 

 ( واؾمؿ اعمًتٖمٗمري، أسمق اًمٕم٤ٌمس ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اعمٕمتز.3/1113شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 1)

 (.111ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )( 2)
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وإشم٘م٤من وقمٚمؿ  ،وورع وصٞم٤مٟم٦م ك٘مَ واًمزهد، وهذا اًمِم٠من حيت٤مج إمم رضمؾ ُمٕمف شمُ 

اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٠مُم٤م زهد سمال  ذم خيرج ُمـ رأؾمف، وُم٤م يّمؾ إًمٞمف همدا ويٕمٚمؿ ُم٤م ،وومٝمؿ

 ٚمؿ. قمٜمٝمؿ اًمٕم  وٓ حيٛمؾ ،ال يٜمتٗمع سمف، وًمٞمس هذا سمحج٦مومإشم٘م٤من وٓ ُمٕمروم٦م، 

أرضمق  ،وىم٤مل ُمٕمـ سمـ قمٞمًك: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل: يمؿ أخ زم سم٤معمديٜم٦م

 وٓ أضمٞمز ؿمٝم٤مدشمف. ،دقمقشمف

قمـ اسمـ قمدي أٟمف ىمـ٤مل  (0)وٟم٘مؾ احل٤مومظ ذم شمرمج٦م زيمري٤م سمـ حيٞمك اًمقىم٤مر

ٕٟمف يروي قمـ ىمقم صم٘م٤مت أطم٤مدي٨م  :تٝمؿ سمقوع إطم٤مدي٨ميم٤من يُ  :ذم اعمؽمضمؿ

أن يـرووا أطم٤مديـ٨م ذم ومْمـ٤مئؾ  ٛمقا هبذاؾِم ىم٤مل: واًمّم٤محلقن ىمد وُ  .ُمقوققم٦م

 اهـ .تٝمؿ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ سمقوٕمٝم٤مويُ  ،إقمّمل ُمقوققم٦م

ُمٜمف ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يم٤من ُمـ اًمٕمٌـ٤مد  (6)ٛم٦م إسمراهٞمؿ سمـ هراؾم٦مـوذم شمرضم

طمتـك صـ٤مر يم٠مٟمـف يٙمـذب،  ،وم٠مهم٣م قمـ شمٕم٤مهد احلٗمظ ،همٚم٥م قمٚمٞمف اًمت٘مِمػ

 ومٞمف اًمٙمذب. داوود أسمقوأـمٚمؼ 

                                                 

 (.2/487ُمٞمزان آقمتدال ) (1)

 (.1/121ُمٞمزان آقمتدال ) (2)



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (166)    

 

ُمٜمف ىم٤مل اسمــ اعمـديٜمل:  (0)اهدسمـ قمٓم٤مء اهلجٞمٛمل اًمز أمحدٛم٦م ـوذم شمرضم

أشمٞمتف يقُم٤م ومجٚم٧ًم إًمٞمف ومرأي٧م ُمٕمف درضم٤م حيدث سمف، ومٚمّم شمٗمرىمقا قمٜمف ىمٚم٧م ًمف: 

أطمـدث هبـ٤م  ،وًمٙمـ اؿمؽميتف وومٞمـف أطم٤مديـ٨م طمًـ٤من ،ىم٤مل: ٓ ؟!هذا ؾمٛمٕمتف

ًمـٞمس ومٞمـف طمٙمـؿ وٓ شمٌـديؾ  ،وأرهمٌٝمؿ وأىمرهبؿ إمم اه ،ًمٞمٕمٛمٚمقا هب٤م :ه١مٓء

شم٘مرب اًمٕم٤ٌمد إمم اه سم٤مًمٙمذب قمـغم رؾمـقل اه  ؟!ىمٚم٧م ًمف: أُم٤م خت٤م، اه ،ؾمٜم٦م

 صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ؟

ىم٤مل اسمـ طمٌـ٤من: همٚمـ٥م قمٚمٞمـف  (6)،ٛم٦م سمٙمر سمـ إؾمقد اًمزاهدـوذم شمرضم

ومّمــ٤مر اًمٖم٤مًمــ٥م قمــغم طمديثــف  :اًمت٘مِمــػ طمتــك همٗمــؾ قمـــ شمٕم٤مهــد احلــدي٨م

 اعمٕمْمالت، ويم٤من حيٞمك سمـ يمثػم يروي قمٜمف ويٙمذسمف.

ىم٤مل احل٤ميمؿ: ًمًـ٧م أؿمـؽ  ،(8)لٛم٦م ؾمٚمٞمّمن سمـ قمٛمرو اًمٜمخٕمـوذم شمرضم

 ويمثرة قم٤ٌمدشمف. ،ذم ووٕمف ًمٚمحدي٨م قمغم شم٘مِمٗمف

                                                 

 (.1/221ُمٞمزان آقمتدال ) (1)

 (.2/47ُمٞمزان آقمتدال )( 2)

 (.3/97ُمٞمزان آقمتدال ) (3)
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ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع يمـذاب  (0)سمـ أيقب سمـ أسمك قمالج قمٌداهٛم٦م ـوذم شمرضم

ًمّمـ٤محللم، ىمـ٤مل اسمــ قمـدي: يمـ٤من ُمتٕمٌـدا يٗمتـؾ اًمنمـيط ُمع أٟمف ُمـ يمٌـ٤مر ا

 ىمقشمف.ُمـ ويتّمدق سمّم ومْمؾ  واخلقص،

أٟمف يم٤من ُمــ اًمٕمٌـ٤مد  (6)ريأسمك احلًـ اهلٙم٤م أمحدٛم٦م قمغم سمـ ـوذم شمرضم

 اًمزه٤مد، وىم٤مل سمٕمض أصح٤مب احلدي٨م: يم٤من يْمع احلدي٨م سم٠مصٌٝم٤من.

ىم٤مل اسمـ قمّمر: يم٤من ُمــ قمٌـ٤مد  (8)ٛم٦م ُمٕمغم سمـ صٌٞمح اعمقصكمـوذم شمرضم

 اعمقصؾ ويم٤من يْمع احلدي٨م ويٙمذب.

 ،اصيمـ٢مسمراهٞمؿ اخلـقا  ،وأوردوا ذم اًمْمٕمٗم٤مء هم٤مًم٥م اًمزهـ٤مد واًمٕمٌـ٤مد

 ـ ُمٞمٛمقن اخلقاص وهمػمهؿ.وؾمٚمؿ سم ،وؾمٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اخلقاص

 ٤مص واًم١ًمال.ّما : أيمذب اًمٜم٤مس اًم٘مُ أمحدوىم٤مل اإلُم٤مم 

وىم٤مل حمٛمد سمـ يمثػم اًمّمٖم٤مين: اًم٘مّم٤مص أيمذب اخلٚمؼ قمغم اه وقمـغم 

 أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف.

                                                 

 (.3/261ُمٞمزان آقمتدال ) (1)

 (.4/195ُمٞمزان آقمتدال ) (2)

 (.6/64ُمٞمزان آقمتدال ) (3)
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ومدٟم٤م ُمٜمف ؿم٤مب وم٠ًمًمف قمـ  ،اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز: يمٜم٧م ُمع ؿمٕم٦ٌم أسمقوىم٤مل 

ث حــد  وم٢مٟمــ٤م ٓ ٟم اذهــ٥م٨م وم٘مــ٤مل: أىمــ٤مص أٟمــ٧م؟ ىمــ٤مل: ٟمٕمــؿ، ىمــ٤مل: يطمــد

 ا؟ وم٘م٤مل: ي٠مظمذون احلدي٨م ُمٜمـ٤م ؿمـؼما،٤مص، وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م سمًٓم٤مم عم٤مذّما اًم٘مُ 

 ٤مص.ّما ، وىم٤مل أيقب: ُم٤م أومًد قمغم اًمٜم٤مس طمديثٝمؿ إٓ اًم٘مُ ف ذراقًم٤مومٞمجٕمٚمقٟم

: احلدي٨م يدظمٚمف اًمٗم٤ًمد ُمــ (0)(اظمتال، احلدي٨م)وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم 

 :   وضمقه صمالصم٦م

 يــ٨م اعمًتٌِمــٕم٦ماًمزٟم٤مدىمــ٦م واطمتٞمــ٤مهلؿ ًممؾمــالم سمــدس إطم٤مد -1

 ...واعمًتحٞمٚم٦م

ون ُمـ٤م رُّ ويًـتدِ  ،واًم٘مّم٤مص وم٢مهنؿ يٛمٞمٚمـقن وضمـقه اًمٕمـقام إًمـٞمٝمؿ -2

وُمــ ؿمـ٠من اًمٕمـقام ُمالزُمـ٦م  ،قمٜمدهؿ سم٤معمٜم٤ميمػم وهمرائـ٥م إطم٤مديـ٨م

 ......ٔمر اًمٕم٘مقل.ومُم٤م دام ي٠ميت سم٤مًمٕمج٤مئ٥م اخل٤مرضم٦م قمـ  ،اًم٘مّم٤مص

                                                 

وأُمـ٤م  ( وإًمٞمؽ اًمقضمف اًمث٤مًم٨م اًمذي مل يذيمره اعم١مًمػ، ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم:279) شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م (1)

ومٞمف وم٤ًمد احلدي٨م، وم٠مظم٤ٌمر ُمت٘م٤مدُم٦م يمـ٤من اًمٜمـ٤مس ذم اجل٤مهٚمٞمـ٦م يرووهنـ٤م، اًمقضمف اًمث٤مًم٨م اًمذي ي٘مع 

شمِمٌف أطم٤مدي٨م اخلراوم٦م، يم٘مقهلؿ: إن اًمْم٥م يم٤من هيقدي٤م قم٤مىم٤م ومٛمًخف اه شمٕم٤ممم و٤ٌم، وًمذًمؽ ىمـ٤مل 

اًمٜم٤مس: )أقمؼ ُمـ و٥م( ومل شم٘مؾ اًمٕمرب:   أقمؼ ُمـ و٥م هلذه اًمٕمٚمـ٦م، وإٟمـّم ىمـ٤مًمقا ذًمـؽ: ٕٟمـف 

 إذا ضم٤مع. -طملم خيرج ُمـ سمٞمْمتف احلًقل وًمد اًمْم٥م –ي٠ميمؾ طمًقًمف 
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: ُمٕمٔمؿ اًمٌالء ذم ووع احلدي٨م (اعمقوققم٤مت)وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم 

ـــ٤م يـــإٟمٛمــ  ،ٕهنــؿ يريــدون أطم٤مديــ٨م شمرىمــؼ وشمٜمٗمــؼ :٤مصجري ُمـــ اًم٘مّما

 واًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م ي٘مؾ.

اًمٜمٝم٤موٟمدي أٟمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٖمالم ظمٚمٞمؾ: هـذه  قمٌداهوحيٙمل قمـ أسمك 

رىمـؼ هبـ٤م ىمٚمـقب ٜمإطم٤مدي٨م اًمتل حتدث هبـ٤م ذم اًمرىمـ٤مق، ىمـ٤مل: ووـٕمٜم٤مه٤م ًم

 ومـ٤م،، ويت٘مـقت اًمٌـ٤مىمالء ساًمٕم٤مُم٦م، ىم٤مل: ويم٤من يتزهد وهيجر ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م

ًا   ـ ًمف اًمِمٞمٓم٤من هذا اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح.همٚم٘م٧م إؾمقاق سمٌٖمداد يقم ُمقشمف ومح

ًمٜمخٕمل وم٘م٤مل: يم٤من أـمـقل ا داوودوؾمئؾ قمٌداجل٤ٌمر سمـ حمٛمد قمـ أسمك 

 .٤مويم٤من يْمع احلدي٨م ووٕمً  ،سمٜمٝم٤مر ٤مًُم٤موأيمثرهؿ صٞم ،سمٚمٞمؾ ٤ماًمٜم٤مس ىمٞم٤مُمً 

سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اعمروزي ُمـ أصٚم٥م أهـؾ زُم٤مٟمـف  أمحدسمنم  أسمقويم٤من 

 وأذهبؿ قمٜمٝم٤م ويم٤من ُمع هذا يْمع احلدي٨م. ،ٜم٦مذم اًمً

سمـ ظم٤مًمد ي٘مقل: يمـ٤من وهـ٥م  أمحد: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمدر (0)وىم٤مل اسمـ قمدي

قمروسمـ٦م:  أسمق، ىم٤مل حللم ُمٙم٨م قمنميـ ؾمٜم٦م ٓ يٙمٚمؿ أطمًداسمـ طمٗمص ُمـ اًمّم٤ما

 .٤م٤م وم٤مطمًِم ويم٤من يٙمذب يمذسمً 
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وىمد ٟمص اًمًٚمػ قمغم أن اًم٘مّمـص سمدقمـ٦م، وأن اًمتزهـد واًمت٘مِمـػ 

د روايـ٦م يمـؾ زاهـد رَ ، ومٙم٤من ُم٘مت٣م هـذا أن شُمـأيًْم٤م اخل٤مرج قمـ اًمًٜم٦م سمدقم٦م

، ؿمـ٤مئًٕم٤مٕٟمـف وضمـد ومـٞمٝمؿ اًمٙمـذب  :ويٕمٚمؼ ذًمؽ سمزهـده وشمـذيمػمه ،وُمذيمر

 قا سم٤مًمٌدقم٦م يمّم هق طم٤مل أظمريـ.صٗموو

ًمزه٤مد وُمـ ٓ شم٘مقى قمٜمـده وم٢من ىمٞمؾ: مل يّمدر اًمٙمذب إٓ ُمـ ضمٝمٚم٦م ا

 ظ.٤م٤مص واًمققمّما اًم٘مُ  ُمـ

وُمـ  ،ٝمؿتإٓ ذم ومً٘م ؿم٤مئًٕم٤مًمٙمذب ك اعمٌتدقم٦م وم٢مٟم٤م مل ٟمجد اىمٚمٜم٤م: ويمذل

 ،ومقضمـدٟم٤مهؿ ذم هن٤ميـ٦م اًمّمـدق ،ٓ خيِمك اه ُمٜمٝمؿ، أُم٤م أهؾ اًمـديـ واًمت٘مـقى

ووضمدٟم٤م أصقهلؿ يم٠مصـقًمٜم٤م ذم أن ُمــ يمـذب ومٝمـق  ،وهم٤مي٦م اًمتحرز ُمـ اًمٙمذب

: (1)طمتك اخلٓم٤مسمٞم٦م اًمذيـ ىم٤مل ومـٞمٝمؿ اًمِمـ٤مومٕمل ،جمروح ُمردود اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م

ٕهنـؿ يـرون  :إٓ اخلٓم٤مسمٞمـ٦م ُمــ اًمراومْمـ٦م ،ؿؿمٝم٤مدة أهـؾ إهـقاء يمٚمٝمـ ؾأىمٌ

يم٤من هذا ُمذهٌٝمؿ ومٙم٤مٟمقا يرون أن اًمٙمذاب جمـروح  ،اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزور عمقاوم٘مٞمٝمؿ

ىم٤مل: ؿمٞمئ٤ًم قمر، أٟمف ممــ ٓ جيٞمـز  قمـ اعمذه٥م، وم٢مذا ؾمٛمع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ظم٤مرج

وؿمٝمد سمِمٝم٤مدشمف ومال يٙمقن ؿمـٝمد سمـ٤مًمزور عمٕمرومتـف  ،اًمٙمذب وم٤مقمتٛمد ىمقًمف ًمذًمؽ
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يٙمـذب، ويمتـ٥م رضمـ٤مهلؿ ؿمـ٤مهدة سمـذًمؽ يمرضمـ٤مل اًمِمـٞمٕم٦م أٟمـف حمـؼ وأٟمـف ٓ 

، يف، واسمـ أسمك ـمل، وقمكم سمـ ومْم٤مل، واًمٙمٌمـسمق٤مًمٚمٜمج٤مر، وأسمك احلًـ سمـ سم

وقمغم سمـ احلٙمؿ، واسمـ قم٘مدة، واًمٚمٞمثـل، واعم٤مزٟمـدراين، واًمٓمـقد، وهمـػمهؿ، 

وشمٕمديال يمتٕمديٚمٝمؿ، وىمد ؿمٝمد أهؾ اجلـرح  ،وم٢من ومٞمٝم٤م ضمرطم٤م يمجرح أهؾ اًمًٜم٦م

يمـّم ؾمـٜمذيمر سمٕمـض ٟمّمقصـٝمؿ  ،قضمقد اًمّمدق ذم اعمٌتدقمـ٦مواًمتٕمديؾ ىم٤مـم٦ٌم سم

ذم اًمتـ٤مسمٕملم  ؿمـ٤مئًٕم٤مسمذًمؽ ويمّم ؾمٌؼ قمـ اًمـذهٌل ُمــ ىمقًمـف: إن اًمتِمـٞمع يمـ٤من 

 وم٤مؾمتقى احل٤مل واٟم٘مٓمع اعم٘م٤مل. ،ُمع اًمديـ واًمقرع واًمّمدق ،وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ

ؽصؾ

هـؾ احلـدي٨م واعمتٙمٚمٛمـلم إمم أن أوأُم٤م اًمٜم٘مؾ: وم٘مد ذه٥م مج٤مقم٦م ُمــ 

يمـّم  ،سم٤مًمت٠مويـؾ ومًـ٤مىم٤مأو  ٤م ُم٘مٌقًمـ٦م وإن يمـ٤مٟمقا يمٗمـ٤مراقاء يمٚمٝمٕهاأظم٤ٌمر أهؾ 

يقؾمـػ  أسمـقطمٜمٞمٗمـ٦م و أسمـقوذه٥م اًمِمـ٤مومٕمل و (0)طمٙم٤مه اخلٓمٞم٥م ذم )اًمٙمٗم٤مي٦م(

مج٤مقم٦م إمم ىمٌقل رواي٦م اًمٗم٤مؾمؼ سمٌدقمتف ُمـ٤م مل يًـتحؾ وواسمـ أسمك ًمٞمغم واًمثقري 

إمم اجلٛمٝمـقر  (اًمٙمٗم٤ميـ٦م)واخلٓمٞمـ٥م ذم  (اعمـدظمؾ)حل٤ميمؿ ذم ااًمٙمذب، وٟمًٌف 

 هورضمحف اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمـد وهمـػم (اعمحّمقل)ي اؾمتدل ًمف ذم وصححف اًمراز
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اه مج٤مقم٦م سمّم اؿمتٝمر ُمــ ىمٌـقل اًمّمـح٤مسم٦م أظمٌـ٤مر اخلـقارج ىمقا وُمـ اعمح٘م٘ملم، 

وُمـ ضمرى جمـراهؿ ُمــ اًمٗمًـ٤مق سم٤مًمت٠مويـؾ، صمـؿ اؾمـتٛمر قمٛمـؾ  ،وؿمٝم٤مدهتؿ

 اًمت٤مسمٕملم قمغم ذًمؽ ومّم٤مر يمّم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م يم٤مإلمج٤مع ُمٜمٝمؿ.

ذم هذا اًم٤ٌمب وسمف ي٘مـقى اًمٔمــ ذم ىم٤مل اًمًخ٤موي: وهق أيمؼم احلج٩م 

 . اهـُم٘م٤مرسم٦م اًمّمقاب

سمؾ طمٙمك اسمـ طم٤ٌمن: اإلمجـ٤مع قمـغم ىمٌـقل روايـ٦م اعمٌتـدع إذا مل يٙمــ 

: (0)(صم٘م٤مشمـف)ُمــ  لإمم سمدقمتف وم٘م٤مل ذم شمرمج٦م ضمٕمٗمر سمــ ؾمـٚمٞمّمن اًمْمـٌٕم ،داقمٞم٦م

ومل أن اًمّمدوق اعمت٘مـ إذا يم٤مٟمـ٧م ومٞمـف سمدقمـ٦م  ،ًمٞمس سملم أهؾ احلدي٨م ظمال،

ؾمـ٘مط  ،إًمٞمٝمـ٤م كومـ٢مذا دقمـ ،آطمتجـ٤مج سم٠مظمٌـ٤مره ضمـ٤مئز أنا  ،يدقمق إًمٞمٝمـ٤ميٙمـ 

 آطمتج٤مج سمخؼمه. اهـ 

أو زو هـذا اعمـذه٥م إمم اًمٙمثـػم قمـقمـغم  (6)ًمٙمـ اىمتٍم اسمــ اًمّمـالح

 ،٘مٌؾ روايتف ُمـ٤م مل يٙمــ داقمٞمـ٦مإيمثر وم٘م٤مل سمٕمد طمٙم٤مي٦م اخلال،: وىم٤مل ىمقم: شمُ 

وهـق  ،ءإيمثـر ُمــ اًمٕمٚمـّمأو قمٞم٦م، وهذا ُمذه٥م اًمٙمثـػم اوٓ ي٘مٌؾ إذا يم٤من د
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وم٢من  ، قمدل اعمذاه٥م وأوٓه٤م، وإول سمٕمٞمد ُم٤ٌمقمد ًمٚمِم٤مئع قمـ أئٛم٦م احلدي٨مأ

وذم اًمّمـحٞمحلم يمثـػم ُمــ  ،سم٤مًمرواي٦م قمـ اعمٌتدقم٦م همػم اًمـدقم٤مة ٦ميمتٌٝمؿ ـم٤مومح

 ؿ ذم اًمِمقاهد وإصقل. اهـأطم٤مديثٝم

وشمٌٕمـف يمـؾ  (0) وؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ احل٤مزُمل ذم )ذوط إئٛم٦م اخلٛمًـ٦م(

: ذهـ٥م اًمٜمـ٤مس ذم (6) (إم)اإلُمـ٤مم اًمِمـ٤مومٕمل ذم  ُمـ اظمتٍم يمت٤مسمف، وىمد ىم٤مل

واؾمـتحؾ  ٤م ؿمـديدا،شم٠مويؾ اًم٘مرآن وإطم٤مديـ٨م إمم أُمـقر شمٌـ٤ميٜمقا ومٞمٝمـ٤م شم٤ٌميٜمـ

ُمٜمف ُم٤م يم٤من ذم قمٝمـد  ، ويم٤من ذًمؽ ُمت٘م٤مدُم٤مسمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض مم٤م شمٓمقل طمٙم٤ميتف

وٓ ُمــ  ،سمـف ىاًمًٚمػ وإمم اًمٞمقم، ومٚمؿ ٟمٕمٚمؿ ُمــ ؾمـٚمػ إئٛمـ٦م ُمــ ُي٘متـد

ظمٓم٠مه ووٚمٚمف ورآه اؾمتحؾا  وإن ،رد ؿمٝم٤مدة أطمد سمت٠مويؾ ،سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم

م اه قمٚمٞمف، ومال ٟمرد ؿمٝم٤مدة أطمٍد سمٌمء ُمـ اًمت٠مويؾ  ،يم٤من ًمف وضمف حيتٛمـؾ ُم٤م طمرا

 وإن سمٚمغ ومٞمف اؾمتحالل اعم٤مل واًمدم. اهـ

ٕهنـؿ يـرون  :: أىمٌؾ ؿمٝم٤مدة أهـؾ إهـقاء إٓ اخلٓم٤مسمٞمـ٦مأيًْم٤موىم٤مل 

قؾمـػ اًم٘مـ٤مل: أضمٞمـز ؿمـٝم٤مدة ي أسمـقوم٘مٞمٝمؿ، ويمـذا ىمـ٤مل اؿمٝم٤مدة اًمـزور عمـق
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واًم٘مدري٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن:  ،أهؾ اًمّمدق ُمٜمٝمؿ إٓ اخلٓم٤مسمٞم٦م ،أصح٤مب إهقاء

 (0).(اًمٙمٗم٤مي٦م)ٓ يٕمٚمؿ اه اًمٌمء طمتك يٙمقن، رواه اخلٓمٞم٥م ذم 

: وي٘مٌؾ ىمقل اًمٗم٤مؾمـؼ وؿمـٝم٤مدشمف (طمٙم٤مماإل)سمٙمر اًمرازي ذم  أسمقوىم٤مل 

وهـؿ  ،د ُمـذه٥ميم٤من ومً٘مف ُمـ ضمٝمـ٦م اًمـديـ سم٤مقمت٘مـ٤م ـْ ُمـ وضمف آظمر، وهق ُمَ 

ؿمٝم٤مدهتؿ ُم٘مٌقًم٦م، وقمغم ذًمؽ ضمرى أُمر اًمًـٚمػ ذم ىمٌـقل  أهؾ إهقاء، وم٢منا 

ومل يٙمــ ومًـ٘مٝمؿ ُمــ  ،أظم٤ٌمر أهؾ إهقاء ذم رواي٦م إطم٤مدي٨م وؿمـٝم٤مداهتؿ

 اهـ .ضمٝم٦م اًمديـ ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ

غم اًمٕمداًمـ٦م: ذم )ذوط إئٛم٦م اخلٛم٦ًم( عمـ٤م شمٙمٚمـؿ قمـ لوىم٤مل احل٤مزُم

شم٤مريم٤م ًمٚمٌدع، وم٘مد ذه٥م أيمثـرهؿ إمم اعمٜمـع إذا  ،ًمألهقاء ٟم٤ٌموُمٜمٝم٤م أن يٙمقن جم٤م

 اهـ .يم٤من داقمٞم٦م واطمتٛمٚمقا رواي٦م ُمـ مل يٙمـ داقمٞم٦م

د ؿمٝم٤مدة أهـؾ رَ : ٓ شمُ (اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى)ذم  قمٌداًمًالموىم٤مل اًمٕمز سمـ 

أومم، أو ٕن اًمث٘م٦م طم٤مصٚم٦م سمِمٝم٤مدهتؿ طمّمقهل٤م سمِمـٝم٤مدة أهـؾ اًمًـٜم٦م  :إهقاء

أسمٕمـد ذم اًمِمـٝم٤مدة اًمٙم٤مذسمـ٦م  ، اًمٜم٤مر قمغم ؿمٝم٤مدة اًمزورُمـ يٕمت٘مد أٟمف خمٚمد ذم وم٢منا 

ممـ ٓ يٕمت٘مد ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م اًمث٘م٦م سمِمٝم٤مدشمف وظمـؼمه أيمٛمـؾ ُمــ اًمث٘مـ٦م سمٛمــ ٓ 
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دار ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م قمـغم اًمتح٘مـؼ سم٤مًمّمـدق، وذًمـؽ ُميٕمت٘مد ذًمؽ، و

ُمتح٘مؼ ذم أهؾ إهقاء، حت٘م٘مف ذم أهـؾ اًمًـٜم٦م، وإصـح أهنـؿ ٓ يٙمٗمـرون 

ٕن اًمث٘مـ٦م  :شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة احلٜمٗمل إذا طمددٟم٤مه ذم ذب اًمٜمٌٞمذوًمذًمؽ  :سمٌدقمتٝمؿ

ٕهنـؿ : ٓقمت٘م٤مده إسم٤مطمتف، وإٟمّم ردت ؿمٝم٤مدة اخلٓم٤مسمٞم٦م  :م سمنمسمفخرسم٘مقًمف ٓ شمٜم

ٓطمتّمل  :يِمٝمدون سمٜم٤مء قمغم إظم٤ٌمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، ومال حتّمؾ اًمث٘م٦م سمِمٝم٤مدهتؿ

 سمٜم٤مئٝم٤م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه.

ٓ شمٕمتـؼم اعمـذاه٥م ذم  ٟمـفأوىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: اًمذي شم٘مـرر قمٜمـدٟم٤م 

إذ ٓ ٟمٙمٗمـر أطمـدًا ُمــ أهـؾ اًم٘مٌٚمـ٦م سمـذٟم٥م إٓ سم٢مٟمٙمـ٤مر ىمٓمٕمـل ُمــ  ،اًمرواي٦م

اًمنميٕم٦م، وم٢مذا اقمتؼمٟم٤م ذًمؽ واٟمْمؿ إًمٞمف اًمقرع واًمت٘مقى، وم٘مد طمّمـؾ ُمٕمتٛمـد 

 اهـ .اًمرواي٦م، وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل طمٞم٨م ي٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ إهقاء

يـرد يمـؾ ُمٙمٗمـر : اًمتح٘مٞمـؼ أٟمـف ٓ (0)ىم٤مل احلـ٤مومظ ذم )ذح اًمٜمخٌـ٦م(

٤م ُمٌتدقم٦م، وىمد شم٤ٌمًمغ ومتٙمٗمرهـ٤م، ومٚمـق ٝمَ تَ ٗمَ ٤مًمِ أن خُمَ  لقمٕن يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدا  :سمٌدقمتف

اًمـذي  ٓؾمتٚمزم شمٙمٗمػم مجٞمع اًمٓمقائػ، وم٤معمٕمتٛمـد أنا  ،أظمذ ذًمؽ قمغم اإلـمالق

٤م ُمــ اًمـديـ سم٤مًميـورة، ا ُمـ اًمنمع ُمٕمٚمقُمً ُمتقاشمرً  اُمـ أٟمٙمر أُمرً  ،روايتف ردُّ شمُ 
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واٟمْمؿ إمم ذًمـؽ وـٌٓمف عمـ٤م يرويـف ُمـع ورقمـف ، اًمّمٗم٦موم٠مُم٤م ُمـ مل يٙمـ هبذه 

 اهـ .وشم٘مقاه، ومال ُم٤مٟمع ُمـ ىمٌقًمف أصال

ر، : اًمتِمـٞمع ذم قمـ(0)(اًمتٝمـذي٥م)سم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ُمــ أوىم٤مل ذم شمرمج٦م 

رل  قمٚمًٞمـ٤موأن رل اه قمٜمٝمّم، قمثّمن  قمغم ٞمؾ قمكمْماعمت٘مدُملم هق اقمت٘م٤مد شمٗم

٤ًٌميم اه قمٜمف رل يؿ اًمِمـٞمخلم ُمع شم٘مـد ،ذم طمروسمف، وأن خم٤مًمٗمف خمٓمُ ٤من ُمّمٞم

أومْمـؾ  رل اه قمٜمـف قمٚمًٞمـ٤موشمٗمْمٞمٚمٝمّم، ورسمـّم اقمت٘مـد سمٕمْمـٝمؿ أن اه قمٜمٝمّم 

ف وؾمٚمؿ، وإذا يم٤من ُمٕمت٘مد ذًمؽ ورقًمـ٤م اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًم

 اهـ .ٓ ؾمٞمّم أن يم٤من همػم داقمٞم٦م ،ومال شمرد روايتف هبذا جمتٝمًدا، ص٤مدىًم٤م ديٜم٤ًم

ًؼ سمٌدقمتـف يمـ٤مخلقارج واًمـرواومض : واعمٗم(6)(ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح)وىم٤مل ذم 

٤م ومـوهمػم ه١مٓء ُمـ اًمٓمقائػ اعمخـ٤مًمٗملم ٕهـؾ اًمًـٜم٦م ظمال ،اًمذيـ ٓ يٖمٚمقن

ًمٙمٜمف ُمًتٜمد إمم شم٠مويؾ فم٤مهر ؾم٤مئغ، اظمتٚمػ أهؾ اًمًـٜم٦م ذم ىمٌـقل ُمــ  افم٤مهرً 

سم٤مًمًـالُم٦م ُمــ  ُمِمـٝمقًرا ،هذا ؾمٌٞمٚمف، إذا يم٤من ُمٕمرووم٤م سم٤مًمتحرز ُمــ اًمٙمـذب

ًمٕم٤ٌمدة، وم٘مٞمؾ: ي٘مٌؾ ُمٓمٚم٘مـ٤م، وىمٞمـؾ: يـرد ُمقصقوم٤م سم٤مًمدي٤مٟم٦م وا ،ظمقارم اعمروءة
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ٞمؾ سملم أن يٙمقن داقمٞم٦م ًمٌدقمتف أو همػم داقمٞم٦م ومٞم٘مٌؾ همـػم ّمُمٓمٚم٘م٤ًم واًمث٤مًم٨م اًمتٗم

وهذا اعمذه٥م هـق إقمـدل، وصـ٤مرت إًمٞمـف ـمقائـػ ُمــ إئٛمـ٦م، اًمداقمٞم٦م، 

صمـؿ  وادقمك اسمـ طم٤ٌمن إمج٤مع أهؾ اًمٜم٘مؾ قمٚمٞمـف، ًمٙمــ ذم دقمـقى ذًمـؽ ٟمٔمـر،

ومٌٕمْمــٝمؿ أـمٚمــؼ ذًمــؽ وسمٕمْمــٝمؿ زاده  ،اظمتٚمــػ اًم٘مــ٤مئٚمقن هبــذا اًمتٗمّمــٞمؾ

شمٗمّمٞمال، وم٘م٤مل: إن اؿمتٛمٚم٧م رواي٦م همػم اًمداقمٞم٦م قمغم ُمـ٤م يِمـٞمد سمدقمتـف ويزيٜمـف 

سمٕمْمـٝمؿ هـذا د وـمـر ،ومت٘مٌـؾ ،ومـال شم٘مٌـؾ، وإن مل شمِمـتٛمؾ ،اوحيًٜمف فمـ٤مهرً 

اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمٞمٜمف ذم قمٙمًف ذم طمؼ اًمداقمٞم٦م وم٘م٤مل: إن اؿمتٛمٚم٧م روايتـف قمـغم ُمـ٤م 

إذا اؿمتٛمٚم٧م روايـ٦م اعمٌتـدع، ؾمـقاء يمـ٤من يرد سمدقمتف ىمٌؾ وإٓ ومال، وقمغم هذا 

شم٘مٌـؾ أو داقمٞم٦م أم مل يٙمـ قمغم ُم٤م ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سمٌدقمتـف أصـال هـؾ شمـرد ُمٓمٚم٘مـ٤م 

اًمٗمتح اًم٘مِمػمي إمم شمٗمّمٞمؾ آظمر وم٘م٤مل: إن واوم٘مـف همـػمه ومـال  أسمقُم٤مل  ؟ُمٓمٚم٘م٤م

يٚمتٗم٧م إًمٞمف هق إمخ٤مدًا ًمٌدقمتف وإـمٗمـ٤مء ًمٜمـ٤مره، وإن مل يقاوم٘مـف أطمـد ومل يقضمـد 

 ،وحتـرزه قمــ اًمٙمـذب ،ُمع ُم٤م وصـٗمٜم٤م ُمــ صـدىمف ،دهذًمؽ احلدي٨م إٓ قمٜم

م سم٤مًمديـه واؿمتٝم٤مر ، وقمـدم شمٕمٚمـؼ ذًمـؽ احلـدي٨م سمٌدقمتـف، ومٞمٜمٌٖمـل أن شم٘مـدا

 ،قمـغم ُمّمـٚمح٦م إه٤مٟمتـف ،وٟمنمـ شمٚمـؽ اًمًـٜم٦مُمّمٚمح٦م حتّمٞمؾ ذًمؽ احلدي٨م، 

 وإـمٗم٤مء سمدقمتف ا هـ .
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: أُمـ٤م (0)(اعم٘مدُمـ٦م)ذم شمرمج٦م ظم٤مًمد سمـ خمٚمـد اًم٘مٓمـقاين ُمــ  أيًْم٤موىم٤مل 

ىمدُمٜم٤م أٟمف إذا يم٤من صم٧ٌم إظمذ وإداء ٓ ييه، ٓ ؾمـٞمّم ومل يٙمــ  اًمتِمٞمع وم٘مد

 اهـ .فأيداقمٞم٦م إمم ر

: ُمـ٤م يمـؾ أطمـد (6)(اعمٞمزان)وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م قمكم سمـ اعمديٜمل ُمـ 

ي٘مدح ومٞمف سمّم يـقهـ طمديثـف، وٓ ُمــ ذط  ،ذٟمقبأو ًمف هٗمقة أو  ،ومٞمف سمدقمف

 اهـ .اًمث٘م٦م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اخلٓم٤مي٤م واخلٓم٠م

قادح ٘مـقمٚمـؿ أن هـذه اًما: (8)"إرؿم٤مد اًمٜم٘م٤مد" ٤مين ذمٕموىم٤مل إُمػم اًمّمٜم

وٓ  ،يٜمٌٖمـل ًمٚمٜمـ٤مفمر أن ٓ يٚمتٗمـ٧م إًمٞمٝمـ٤م ،اعمذهٌٞم٦م وآسمتـداقم٤مت آقمت٘م٤مديـ٦م

أن  ،ج ذم اًم٘مدح قمٚمٞمٝم٤م، وىمد اظمت٤مر احل٤مومظ، وطمٙمـ٤مه قمــ اجلّمهـػم همـػمهيٕمرا 

وهـذه ُمًـ٠مًم٦م إٓ أن يٙمـقن داقمٞمـ٦م،  ،اع سمٛمٗمًؼ ٓ ي٘مدح سمف ذم اًمراويدآسمت

إمجـ٤مع اًمّمـح٤مسم٦م   ويمٗم٤مر اًمت٠مويؾ، وىمد ٟم٘مؾ ذم اًمٕمقاصؿ ىمٌقل وم٤ًمق اًمت٠مويؾ

وُمثٚمف ذم يمٗمـ٤مر اًمت٠مويـؾ ُمــ أرسمـع  ،ُمـ قمنم ـمرققمغم ىمٌقل وم٤ًمق اًمت٠مويؾ 
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إٓ أٟمـف  ،ومالن صم٘مـ٦م طمجـ٦م"ـمرق، وإذا رأي٧م أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ي٘مقًمقن: 

أظمـذت  "ق ذًمـؽٟمحـأو  ،ي٘مقل سمخٚمـؼ اًم٘مـرآنأو  ،رضم٤مءيرى اإلأو ىمدري، 

 ،وٓ شم٘مدح سمف ذم اًمروايـ٦م "ىمدري" :ـمرطم٧م ىمقهلؿو ،وقمٛمٚم٧م سمف ،سم٘مقهلؿ صم٘م٦م

عمـ٤م قمرومـ٧م ُمــ  ،هم٤مي٦م ذًمؽ أٟمف ُمٌتدع، وٓ يي اًمث٘م٦م سمدقمتف ذم ىمٌقل روايتـف

ىمد أوم٤مد إظم٤ٌمر سم٠مٟمف صدوق، وىمـقهلؿ: ي٘مـقل  ،ىمقهلؿ: صم٘م٦م يمالم احل٤مومظ، وم٢منا 

 اهـ .شميٟم٤م سمدقمتف ذم ىمٌقل ظمؼمه إظم٤ٌمر سم٠مٟمف ُمٌتدع، وٓ ،سمخٚمؼ اًم٘مرآن ُمثال

اًمٗم٤مؾمـؼ سم٤مقمت٘مـ٤مده إذا يمـ٤من : (0)"اًمٓمرق احلٙمٛمٞمـ٦م"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

هـؾ اًمٌـدع ٠ميم ،شمف ُم٘مٌقًمـ٦م، وإن طمٙمٛمٜمـ٤م سمٗمًـ٘مفدذم ديٜمف، وم٢من ؿمـٝم٤م ُمتحٗمٔم٤مً 

وٟمحـقهؿ،  ،واعمٕمتزًمـ٦م ،واخلـقارج ،اًمذيـ ٓ ٟمٙمٗمرهؿ يم٤مًمراومْم٦م ،وإهقاء

خلٚمـػ قمـغم ىمٌـقل ؿمـٝم٤مدة هـ١مٓء هذا ُمٜمّمقص إئٛم٦م، ومل يزل اًمًٚمػ وا

روايـ٦م وأُمث٤مًمـف ىمٌـقل  أمحـد اسمــ طمٜمٌـؾوروايتٝمؿ، وإٟمّم ُمٜمع إئٛم٦م يم٤مإلُم٤مم 

ًمٞمٜمٙمـػ  وزضمـرا: ًمف اهجرً  ،وؿمٝم٤مدشمف واًمّمالة ظمٚمٗمف ،اًمداقمل اعمٕمٚمـ سمٌدقمتف

رضر سمدقمتف قمـ اعمًـٚمٛملم، ومٗمـل ىمٌـقل ؿمـٝم٤مدشمف وروايتـف واًمّمـالة ظمٚمٗمـف 

 وشمٕمريض  ،وإىمرار ًمف قمٚمٞمٝم٤م ،سمٌدقمتف رى ،٤مئف وشمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مُمفْمواؾمت٘م
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 اهـ .ًم٘مٌقهل٤م ُمٜمف

ىمٌٚمـ٧م  ،اًمٔمــ صـدق اًمٗم٤مؾمـؼ وىم٤مل سمٕمـده سم٘مٚمٞمـؾ: إذا همٚمـ٥م قمـغم

وطمٙمؿ هب٤م، واه ؾمٌح٤مٟمف مل ي٠مُمر سمرد ظمـؼم اًمٗم٤مؾمـؼ، ومـال جيـقز رده  ،ؿمٝم٤مدشمف

 يمـ٤من صـ٤مدىًم٤م،يم٤مذب، وم٢من أو  هؾ هق ص٤مدق لمسمؾ يتث٧ٌم ومٞمف طمتك يتٌ ،ُمٓمٚمً٘م٤م

ظمؼمه، ومل يٚمتٗم٧م إًمٞمـف،  دا رُ  ،قمٚمٞمف، وإن يم٤من يم٤مذسم٤م وومً٘مف ،ىمقًمف وقمٛمؾ سمف َؾ ٌِ ىمُ 

 :وظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ وؿمٝم٤مدشمف ًمرده ُم٠مظمذان

 روٟم٘مّم٤من وىمـ٤م ،ُم٤ٌمٓشمف سمديٜمفىمٚم٦م إذ حتٛمٚمف  ،: قمدم اًمقصمقق سمفأحدمها

 .ًمٙمذباقمغم شمٕمٛمد  ،اه ذم ىمٚمٌف

 ،وم٘مٌـقل ؿمـٝم٤مدشمف ،وجم٤مهرشمـف سمـف ،هجره قمغم إقمالٟمف سمٗمًـ٘مف واـثاين:

وأٟمف ُمــ  ،ٚمقب ذقم٤م، وم٢مذا قمٚمؿ صدق هلج٦م اًمٗم٤مؾمؼإسمٓم٤مل هلذا اًمٖمرض اعمٓم

ومال وضمف ًمرد ؿمٝم٤مدشمف، وىمد اؾمت٠مضمر اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف  ،أصدق اًمٜم٤مس

وهق ُمنمك قمغم ديـ ىمقُمـف، وًمٙمــ عمـ٤م  ،وؾمٚمؿ ه٤مدي٤م يدًمف قمغم ـمريؼ اعمديٜم٦م

 ف ودومع إًمٞمف راطمٚمتف وىمٌؾ دًٓمتف.أُمٜما  ،وصمؼ سم٘مقًمف

وضم٥م قمٚمٞمف  ،اًمٗم٤مؾمؼ قمٜمد احل٤ميمؿ وىمد ىم٤مل أصٌغ سمـ اًمٗمرج: إذا ؿمٝمد

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ   : شمٕمــ٤ممم حت٩م ًمــف سم٘مقًمــفـاًمتقىمــػ ذم اًم٘مْمــٞم٦م، وىمــد ُيــ
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 ،قمغم همٚمٌـ٦م فمــ اًمّمـدق وقمدُمـف ،وُمدار ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة ورده٤م (1)چٹ

 ،ض، ومٞمٙمـقن اًمرضمـؾ قمـدٓ ذم رءواًمّمقاب اعم٘مٓمقع سمف أن اًمٕمداًمـ٦م شمتـٌٕما 

شمٌـلم ًمـف  ،ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜم٤مسوقمر،  ،وم٤مؾم٘م٤م ذم همػمه، وُمـ قمر، ذوط اًمٕمداًم٦م

 اهـ. .اًمّمقاب ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 ؽصؾ

وُم٤م ؾمٛمٕمتف ذم ُمٓم٤موي ومح٤موي هذه اًمٜم٘مـقل ُمــ اخلـال، ذم أصـؾ 

ومـ٢مهنؿ  ،وذم ُم٘م٤مًمف ٓ ذم شمٍمومف ،إٟمّم هق ذم ًم٤ًمن اعمخ٤مًمػ ٓ ذم قمٛمٚمف ،اعم٠ًمًم٦م

مل  ،وآطمتجـ٤مج سم٠مظمٌـ٤مرهؿ ،وىمٌـقل روايـتٝمؿ ،جمٛمٕمقن قمغم شمقصمٞمؼ اعمٌتدقم٦م

ذًمؽ أطمد ُمٜمٝمؿ أصال، ومٝمذا ُم٤مًمؽ يتِمدد ذم اًمرواي٦م قمــ اعمٌتدقمـ٦م خي٤مًمػ ذم 

ؿ، يمثـقر سمــ زيـد ٠مطمـ٤مديثٝموحيت٩م سم ،قمٜمٝم٤م، صمؿ يروي قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ كويٜمٝم

 ،وهـؿ ظمـقارج ىمدريـ٦م ،سمـ احلّملم داوودًمديكم، وصمقر سمـ يزيد اًمِم٤مُمل، وا

سمؾ ىم٤مًمقا ومٞمف: راوميض، واًمّمٚم٧م سمـ زسمٞمد وهق  ،وقمدي سمـ صم٤مسم٧م، وهق ؿمٞمٕمل

 .وهمػمهؿُمرضمُ، 

                                                 

 [.6ؾمقرة احلجرات ]( 1)
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ئؾ يمٞمـػ رويـ٧م قمــ ؾُم  ُم٤مًمًٙم٤م نا : أ"اًمٓمٌ٘م٤مت"وىمد طمٙمك اًمؼمىمل ذم 

 ،سمـ احلّملم، وصمقر سمـ زيد، وذيمـر همػممهـ٤م، ويمـ٤مٟمقا يرُمـقن سم٤مًم٘مـدر داوود

أؾمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمــ أن يٙمـذسمقا  ،وم٘م٤مل: يم٤مٟمقا ٕن خيروا ُمـ اًمًّمء إمم إرض

وىمٞمـؾ  ،ٕمليمذسم٦م، يمّم ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم طمؼ إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك اًم٘مدري اًمِمٞم

ٕن خير إسمراهٞمؿ ُمـ ضمٌـؾ أطمـ٥م  ،: راوميض عم٤م ؾمئؾ قمـ اًمرواي٦م قمٜمفأيًْم٤مومٞمف 

ويم٤من صم٘م٦م ذم احلدي٨م، وهلذا يم٤من ي٘مـقل: طمـدصمٜم٤م اًمث٘مـ٦م ذم  ،إًمٞمف ُمـ أن يٙمذب

ٌاـ ،طمديثف ٤مد سمــ يٕم٘مـقب أطمـد اعمتٝمؿ ذم ديٜمف، يمّم يم٤من اسمـ ظمزيٛم٦م ي٘مقل ذم قم

أمحـد اسمــ ٝمؿ ذم ديٜمف، وهـذا اعمت ،رضم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م اًمّم٤مدق ذم روايتف

طمتـك يمـ٤من يٛمٜمـع  ،واًمتِمـديد ومٞمٝمـ٤م ،ي٤ٌمًمغ ذم اًمتٜمٗمػم ُمـ اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ طمٜمٌؾ

ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمٛمـ أضم٤مب ذم اعمحٜم٦م يمّم ؾمٌؼ، صمؿ يروي قمــ يمثـػم  قمٌداهوًمده 

ؿ طمتـك اطمـت٩م سمٖمالهتـؿ يمٕمٛمـران سمــ طمٓمـ٤من، ٠مطم٤مديثٝمُمٜمٝمؿ وحيت٩م عمذهٌف سم

رضاهبؿ  ُمــ ٤مسمر اجلٕمٗمل، وأوضم ،ورؿمٞمد اهلجري ،وشمٚمٛمٞمذه ص٤مًمح سمـ هح

 ويمؿ هلؿ ُمـ ٟمٔمػم ذم ُمًٜمده . ،أهؾ اًمٖمٚمق

ــد رو ــداًمرزاققمـــ  يوىم ــغ ٟمّمــػ ُمًــٜمده، وذم  قمٌ ــف يٌٚم ــ٤م ًمٕمٚم ُم

 يمّم ٟم٘مٚمف  ،ُم٤م شمريمٜم٤م طمديثف قمٌداًمرزاقاسمـ ُمٕملم: ًمق ارشمد  ي٘مقل قمٌداًمرزاق



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (183)    

 

 . (0) "ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ"سمـ رُمٞمح ُمـ ااًمذهٌل قمـ احل٤ميمؿ ذم شمرمج٦م 

َ  أمحدسمـ  هقمٌداوىمد ؾم٠مل  رويـ٧م قمــ أسمـك ُمٕم٤مويـ٦م  أسم٤مه وم٘م٤مل ًمـف: مِل

اًميير ويم٤من ُمرضمًئ٤م، ومل شمرِو قمـ ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار ويم٤من ىمدري٤م، وم٘م٤مل: ٕن أسم٤م 

وؿم٤ٌمسم٦م يم٤من يـدقمق إمم اًم٘مـدر، وهـذا ُمــ  ،رضم٤مءإمم اإلُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ يدقمق 

وم٢مٟمف أيمثـر ُمــ آطمتجـ٤مج سم٠مطم٤مديـ٨م  :رمحف اه قمذر همػم ُم٘مٌقل أمحداإلُم٤مم 

يمٛمـ ؾمٛمٞمٜم٤م وهمػمهؿ، وهٙمذا طم٤مل اًم٤ٌمىملم ممـ ٟم٘مؾ قمٜمف يمـالم  ،اًمدقم٤مة اًمٖمالة

 ،ـ يمثـػم ُمـٜمٝمؿقمـ٤م وضمـدٟم٤مه يـروي ٟماـ٢مذم ُمٜمع اًمرواي٦م قمـ اعمٌتدقم٦م يمنميؽ وم

ومٝمـذا صـٜمٞمع  ،سم٤مًم٘مـدر أيًْمـ٤مٟمـف هـق ُمـتٝمؿ أيم٤مًمّمٚم٧م سمـ هبرام وهمػمه، قمغم 

 ،ن وم٘مد أمجٕمـقا قمـغم صـح٦م أطم٤مديـ٨م اًمّمـحٞمحلمواعمت٘مدُملم، وأُم٤م اعمت٠مظمر

 .ُمـ اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ واإليمث٤مر ،وشمٚم٘مٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٌقل ُمع إظمراج ص٤مطمٌٞمٝم٤م ًمٚمٛمٌتدقم٦م

أٟمف ىمـ٤مل:   "اًمٓمٌ٘م٤مت"  احل٤ميمؿ ُمـ أمحداًمذهٌل ذم شمرمج٦م أيب ذيمر وىمد 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًـ اًمٖم٤مزي ي٘مقل: ؾم٠مًم٧م اًمٌخ٤مري قمـ أسمك هم٤ًمن وم٘م٤مل: قمـّم 

سمٚمـده  شم٠ًمل قمٜمف؟ ىمٚم٧م: ؿم٠مٟمف ذم اًمتِمٞمع، وم٘م٤مل: هق قمـغم ُمـذه٥م أئٛمـ٦م أهـؾ

سمـ ُمقؾمك وأسم٤م ٟمٕمٞمؿ ومجٞمع ُمِمـ٤مخيٜم٤م اًمٙمـقومٞملم  قمٌٞمداهاًمٙمقومٞملم، وًمق رأيتؿ 

                                                 

 ٛمد سمـ رُمٞمح سمـ قمّمٛم٦م اًمٜمخٕمل.أمحد سمـ حم ( واؾمؿ اسمـ رُمٞمح3/931شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 1)
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حل٤مومظ أؾمـّمء اعم٤م ؾم٠مًمتٛمقٟم٤م قمـ أسمك هم٤ًمن يٕمٜمل ًمِمدهتؿ ذم اًمتِمٞمع، وىمد مجع 

 وُم٤م أراه اؾمتققم٥م. ،ك ٟمحق اًمًٌٕملمومًٛما  ،ُمـ روى هلؿ اًمٌخ٤مري ُمٜمٝمؿ

٤ميمؿ: إن وأُم٤م صحٞمح ُمًٚمؿ ومٗمٞمف أيمثر ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم طمتك ىمـ٤مل احلـ

يمت٤مسمف ُممن ُمـ اًمِمٞمٕم٦م، ومٝمذا يمّم شمرى إمج٤مع قمغم ىمٌقل رواي٦م اعمٌتدقم٦م يمّم ىمـ٤مل 

: إن مجٝمقر إئٛم٦م أـمٌ٘مقا قمـغم شمًـٛمٞم٦م اًمٙمتـ٤مسملم (0)(ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح)احل٤مومظ ذم 

ومٝمـق  ،ج قمٜمف ذم اًمّمـحٞمحلموهذا ُمٕمٜمك مل حيّمؾ ًمٖمػم ُمـ ظمرّ  ،سم٤مًمّمحٞمحلم

 هـ. اجلٛمٝمقر قمغم شمٕمديؾ ُمـ ذيمر ومٞمٝمّمـم٤ٌمق اإسمٛمث٤مسم٦م 

اشمٗمـ٤مق اًمٜمـ٤مس  نا إوؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد وم٘مـ٤مل ذم خمتٍمـه:

 اهـ .يٚمزم ُمٜمف شمٕمديؾ رواهتّم ،قمغم شمًٛمٞم٦م يمت٤مسمٞمٝمّم سم٤مًمّمحٞمحلم

ًمٙمـٜمٝمؿ ظمـ٤مًمٗمقا هـذا اًمٗمٕمـؾ  ،ىمٌقل روايـ٦م اعمٌتدقمـ٦م أيًْم٤مويٚمزم ُمٜمف 

دقمـ٦م قمٜمد شم٘مرير رواي٦م اعمٌت (6)سم٠مًمًٜمتٝمؿ يمّم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )اًمٓمرق احلٙمٞمٛم٦م(

وإن أٟمٙمره يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  ،وؿمٝم٤مدهتؿ: هذا هق اًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ

 اهـ .سم٠مًمًٜمتٝمؿ

                                                 

 (.384ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 1)

 (.256اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م )( 2)
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: ىمد يّمٕم٥م قمغم ُمـ يريـد (1)وىم٤مل إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم )إرؿم٤مد اًمٜم٘م٤مد(

ُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ أىمقال أئٛمـ٦م اجلـرح  ،ودمٜم٥م اعمٝم٤موي واعمزاًمؼ ،درك احل٘م٤مئؼ

رىمـ٧م وومُ  ،٤مل ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مل واًم٘مٞمـؾاًمتل ـم ،واًمتٕمديؾ، سمٕمد اسمتداع هذه اعمذاه٥م

 ،وىمدح سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ،وأٟمِم٠مت سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ،يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم

ي٘مـدح ذم  اًمتٗمًٞمؼ واًمتٙمٗمػم، ومؽمى قم٤معم٤م واٟمتٝمك إُمر إمم اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ُمـ

 واإلرضمـ٤مءواًم٘مـقل سم٤مًم٘مـدر  ،سم٘مـدم اًم٘مـرآنأو  ،يم٤من ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وٍ ار

يّمـححقن أطم٤مديـ٨م مج٤مقمـ٦م ُمــ اًمـرواة ىمـد واًمٜمّم٥م واًمتِمٞمع، صمؿ شمراهؿ 

 ،قادح، أٓ شمرى أن اًمٌخ٤مري أظمرج جلّمقم٦م رُمـقهؿ سم٤مًم٘مـدر٘مرُمقهؿ سمتٚمؽ اًم

ىمد يٕمـده اًمقاىمـػ قمٚمٞمـف  ،ًمديـويمذًمؽ ُم٤مًمؽ وُمًٚمؿ، وهذا ُمـ صٜمع أئٛم٦م ا

وًمٞمس إُمر يمذًمؽ، وم٢مٟمف إذا طم٘مـؼ صـٜمٞمع  ، ويراه عم٤م ىمرروه ُمٕم٤مرو٤م،شمٜم٤مىمْم٤م

قمٚمؿ أهنؿ ٓ يٕمتٛمدون سمٕمد إيّمن اًمـراوي  ،وشمتٌع ـمرائ٘مٝمؿ وىمقاقمدهؿ ،اًم٘مقم

 اهـ .ووٌط روايتف ،إٓ قمغم صدق هلجتف

               

                                                 

 ( سم٤مظمتّم٤مر.126 -124إرؿم٤مد اًمٜم٘م٤مد )( 1)
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ؽصؾ

 ،ويمذًمؽ ُم٤م اؿمؽمـمقه ذم ىمٌقل رواي٦م اعمٌتدع ُمـ أن يٙمقن همػم داقمٞمـ٦م

همرب اسمـ أخم٤مًمػ عم٤م هؿ جمٛمٕمقن ذم شمٍمومٝمؿ قمٚمٞمف، وأن  ،وم٢مٟمف سم٤مـمؾ ذم ٟمٗمًف

ٓ جيـقز  ،ن اًمداقمٞمـ٦م إمم اًمٌـدعإوم٘مـ٤مل:  طم٤ٌمن ومحٙمك إمج٤مقمٝمؿ قمغم اؿمؽماـمف

 اهـ .ٓ أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ظمالوم٤م ،٤م ىم٤مـم٦ٌمآطمتج٤مج سمف قمٜمد أئٛمتٜم

وإن شم٘مدم قمٜمف ُم٤م خي٤مًمٗمف ومـ٢من  ،وواوم٘مف احل٤ميمؿ ومٞمّم ٟم٘مٚمف اسمـ أُمػم احل٤مج

وقمدم شم٠مُمؾ، ويٙمٗمل ذم إسمٓم٤مًمف ُم٤م شم٘مدم قمـ مج٤مقمـ٦م ُمــ  ،هذا ٟم٤مؿمُ قمـ هتقر

واسمــ أسمـك ًمـٞمغم وآظمـريـ، ُمــ  ،أسمك يقؾمػو ،إئٛم٦م يم٤مًمثقري وأيب طمٜمٞمٗم٦م

همػم داقمٞم٦م، وقمــ مج٤مقمـ٦م ُمــ أو ؾمقاء يم٤من داقمٞم٦م  ،ُمٓمٚمً٘م٤مىمٌقل رواي٦م اعمٌتدع 

سمٌدقمتف، ومٙمٞمـػ وىمـد  يم٤من يم٤مومرا واًمٙمالم ُمـ ىمٌقل روايتف وًمق ،أهؾ احلدي٨م

ا ذاطمت٩م اًمِمٞمخ٤من واجلٛمٝمقر اًمذيـ ُمٜمٝمؿ اسمــ طمٌـ٤من واحلـ٤ميمؿ احل٤ميمٞمـ٤من هلـ

ـ سمـوؿم٤ٌمسم٦م  ،وقمٛمران سمـ طمٓم٤من ،يز سمـ قمثّمنرِ يمحَ  ،اإلمج٤مع سم٠مطم٤مدي٨م اًمدقم٤مة

رضاهبـؿ، سمـؾ ىمـد ومنـوا اًمدقم٤ميـ٦م سمـ٤مإلقمالن أٛمٞمد احلّمين وحلداٌوقم ،ؾمقار

وٟمنمـه سمـلم  ،ٕٟمف ُمتك أقمٚمـ ُمذهٌـف :وإن مل حتّمؾ دقمقة سم٤مًمٗمٕمؾ واإلفمٝم٤مر،

ؾ يم٤من اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ اًمدقم٤مي٦م إًمٞمف سمتحًٞمٜمف وشمروجيف، وطمٞمٜمئـذ ومُٙمـ ،اًمٜم٤مس
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سم٤مـمـؾ  أيًْم٤مصمؿ هق  ؟!ومّم وم٤مئدة هذا آؿمؽماط ،ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدرُمٌتدع  داقمٞم٦م إ

وم٤مؾمـ٘م٤م أو  ٢من اًمداقمٞم٦م ٓ خيٚمق أن يٙمقن ديٜم٤م ورقمـ٤م،وم :ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر واًمدًمٞمؾ

قمـغم اًمٙمـذب، وإن  اإلىمدام، وم٢من يم٤من إول ومديٜمف وورقمف يٛمٜمٕم٤مٟمف ُمـ وم٤مضمرا

اًمنمـط ٓ ًمدقمقشمف، ومٌٓمـؾ هـذا  ،ًمٗمً٘مف وومجقره :ومخؼمه ُمردود ،يم٤من اًمث٤مين

 ُمـ أصٚمف.

 ؽصؾ

ومٝمــق ُمـــ دؾمــ٤مئس  ،قٟمــف روى ُمــ٤م ٓ ي١ميــد سمدقمتــفيموأُمــ٤م اؿمــؽماط 

ًمٞمتقصٚمقا هبـ٤م إمم إسمٓمـ٤مل يمـؾ ُمـ٤م  :قه٤م سملم أهؾ احلدي٨ماًمتل دؾمُّ  ،اًمٜمقاص٥م

وقمالُمـ٦م  ،ع اًمراوي٦م شمِمٞمُّ آين ضمٕمٚمقا أورد ذم ومْمؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، وذًمؽ 

، صمؿ ىمرروا أن يمؾ ُم٤م هق روايتف ومْم٤مئؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، يمّم ؾمتٕمرومف ،سمدقمتف

وًمق يم٤من ُمـ اًمث٘م٤مت، واًمـذي  ،مم٤م ومٞمف شم٠ميٞمد ًمٌدقمتف ومٝمق ُمردود ،يرويف اعمٌتدع

ذم ٟمٔمرهؿ، هق ومْمؾ قمكمي وشمٗمْمـٞمٚمف، ومٞمٜمـت٩م ُمــ هـذا أن ٓ ومٞمف شم٠ميٞمد اًمتِمٞمع 

يمّم سح سمف سمٕمـض ُمــ رومـع ضمٚمٌـ٤مب احلٞمـ٤مء قمــ  ،يّمح ذم ومْمٚمف طمدي٨م

، وًمـذًمؽ شمـراهؿ قمٜمـدُم٤م رضاسمـفأسمـ شمٞمٛمٞمـ٦م و٤ميمـ ،وضمٝمف ُمـ همالة اًمٜمقاص٥م

وٓ جيـدون شمقصـال ُمٜمـف إمم اًمٓمٕمــ ذم طمـدي٨م  ،يْمٞمؼ هبـؿ هـذا اعمخـرج
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وهــق  ،يٛمٞمٚمــقن سمــف إمم ُمًــٚمؽ آظمــر ،ذم اًمّمــحٞمحلم هوضمــقدأو  ،ًمتــقاشمره

وس، اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره، يمّم ومٕمـؾ طمريـز سمــ قمـثّمن ذم طمـدي٨م  ،اًمت٠مويؾ

ثر ُمـ٤م صـح ويمّم ومٕمؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أيم (0)(أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك)

 ُمـ ومْم٤مئٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اقمؽماومف.

هلـذا اعمـذه٥م  -وهق ُمـ اعمتٝمٛمـلم سم٤مًمٜمّمـ٥م  -وىمد طمٙمك اسمـ ىمتٞم٦ٌم 

يٗمٕمٚمقن ود ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕقمدائف، ومٞم٘مـقل  أهنؿقمٛمـ ىمٌٚمف ُمـ اعمت٘مدُملم، يمّم 

 (6)ودقمٝمّم ذم اًمٜمـ٤مر دقمـ٤م( ،اًمذهٌل ذم طمدي٨م: )اًمٚمٝمؿ اريمًٝمّم ذم اًمٗمتٜم٦م ريم٤ًم

، ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ: )اًمٚمٝمـؿ ُمــ أٟمف ُمـ ومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م

                                                 

وًمٗمٔمـف: قمــ [ 2414( سمـرىمؿ ]4/1871[ وُمًٚمؿ )4154( سمرىمؿ ]4/1612اًمٌخ٤مري ) رواه (1)

ظمـرج إمم شمٌـقك  ؿوؾمـٚموآًمـف أن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمـف  رل اه قمٜمفؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

أٓ شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًمـ٦م : ىم٤مل؟  أختٚمٗمٜمل واًمٜم٤ًمء: وم٘م٤مل رل اه قمٜمفواؾمتخٚمػ قمٚمٞم٤م 

 .ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ أٟمف ًمٞمس ٟمٌل سمٕمدي
( سمـرىمؿ 9/313[ واًمٌـزار ذم ُمًـٜمده )37721( سمـرىمؿ ]7/526رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )( 2)

[ واًمٓمـؼماين ذم اعمٕمجـؿ إوؾمـط 7436]( سمـرىمؿ 13/431[ وأسمق يٕمـغم ذم ُمًـٜمده )3859]

 [.11971( سمرىمؿ ]38/ 11[ واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )7181( سمرىمؿ ]7/133)
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اًمدؾمٞمًـ٦م وىمـد راضمـ٧م هـذه  (0)وم٤مضمٕمؾ ذًمؽ ًمف زيم٤مة ورمح٦م( ،ًمٕمٜمتفأو ؾمٌٌتف 

راوهيـ٤م قمغم أيمثر اًمٜم٘م٤مد ومجٕمٚمقا يثٌتقن اًمتِمـٞمع سمروايـ٦م اًمٗمْمـ٤مئؾ وجيرطمـقن 

وي٘مٌٚمـقن ُمٜمـف ُمـ٤م  ،ون ُمـ طمديثف ُم٤م يمـ٤من ذم اًمٗمْمـ٤مئؾصمؿ يردُّ  ،سمٗمًؼ اًمتِمٞمع

وُمٙمٞمدة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، يم٤مد يٜمًد هبـ٤م  ،وًمٕمٛمري أهن٤م ًمدؾمٞم٦ًم إسمٚمٞمًٞم٦مؾمقى ذًمؽ، 

واه هم٤مًم٥م قمـغم  ،ًمقٓ طمٙمؿ اًمٜم٤مومذ ،ُمـ ومْمؾ اًمٕمؽمة اًمٜمٌقي٦م ،سم٤مب اًمّمحٞمح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  چ  أُمره

وإن  ،ح هبذا اًمنمطوأول ُمـ قمٚمٛمتف سا  (6)چڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

اعمٕمرو، سملم أهـؾ  ،ٍمه إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب اجلقزضم٤مينيم٤من ُمٕمٛمقٓ سمف ذم قم

 داوودوهــق أطمــد ؿمــٞمقخ اًمؽمُمــذي وأسمــك  ،اجلــرح واًمتٕمــديؾ سم٤مًمًــٕمدي

طمريـزي اعمـذه٥م، قمـغم ٟمف إسمؾ ىم٤مًمقا:  ،ويم٤من ُمـ همالة اًمٜمقاص٥م ،واًمٜم٤ًمئل

 قمٚمًٞمـ٤مطمريز سمـ قمثّمن وـمري٘متف ذم اًمٜمّم٥م، ويم٤من طمريـز اعمـذيمقر يٚمٕمــ رأي 

 وم٘مٞمؾ ًمف ذم  ،وؾمٌٕملم ُمرة سم٤مًمٕمٌم ،ذم اًمّم٤ٌمحؾمٌٕملم ُمرة  رل اه قمٜمف

                                                 

 [ ُمـ رواي٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌداه رل اه قمٜمٝمّم.2612( سمرىمؿ ]4/2119رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 1)

 [. 32ؾمقرة اًمتقسم٦م ]( 2)
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 (0)ذيمره اسمـ طم٤ٌمن. .ذًمؽ، وم٘م٤مل: هق اًم٘م٤مـمع رؤوس آسم٤مئل وأضمدادي

 ،سمـ قمٞم٤مش: قم٤مدًم٧م طمريز سمـ قمثّمن ُمـ ُمٍم إمم ُمٙم٦م إؾمّمقمٞمؾوىم٤مل 

َ  رل اه قمٜمف قمٚمًٞم٤مومجٕمؾ ي٥ًم  ْ  ويٚمٕمٜمف، وىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ص٤مًمح: مِل شمٙمتـ٥م  مَل

 ،قمـ رضمؾ صٚمٞم٧م ُمٕمـف اًمٗمجـر ؾمـٌع ؾمـٜملميمٞمػ أيمت٥م "قمـ طمريز؟ وم٘م٤مل: 

ؾمـٌٕملم ُمـرة،  رل اه قمٜمـف قمٚمًٞمـ٤مومٙم٤من ٓ خيرج ُمــ اعمًـجد طمتـك يٚمٕمــ 

 ."ذم هذا يمثػمة وأظم٤ٌمره

واحلـ٤مومظ ذم شمرمجـ٦م  (6)(شم٤مريخ سمٖمداد)وىمد ذيمر اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف ُمـ 

: أن احل٤مومظ يزيد سمـ ه٤مرون ىمـ٤مل: رأيـ٧م رب (8)(اًمٚم٤ًمن)حمٛمد سمـ طمريز ُمـ 

، رل اه قمٜمـف قمٚمًٞمـ٤موم٢مٟمـف يًـ٥م  :ٜم٤مم وم٘م٤مل: ي٤م يزيد ٓ شمٙمت٥م قمٜمفاًمٕمزة ذم اعم

وزاد قمٚمٞمـف  ،وـمري٘متف ذم اًمٜمّمـ٥م ،وم٤مجلقزضم٤مين يم٤من قمغم ُمذه٥م هذا اخلٌٞم٨م

                                                 

شمـذيمرة احلٗمـ٤مظ اٟمٔمـر شمرمجتـف ذم: وعمزيد ُمٕمروم٦م ٕظم٤ٌمر طمريز سمـ قمـثّمن  (1/268اعمجروطملم ) (1)

( واجلـرح واًمتٕمـديؾ 5/568( وهتـذي٥م اًمٙمـّمل )2/544( واًمتٕمديؾ واًمتجريح )1/177)

( 1/197( واًمْمــٕمٗم٤مء واعمؽمويمــلم ٓسمـــ اجلــقزي )1/321( ووــٕمٗم٤مء اًمٕم٘مــٞمكم )3/289)

 ..(2/218( وُمٞمزان آقمتدال )1/319واًمٙم٤مؿمػ )

 (.8/267شم٤مريخ سمٖمداد )( 2)

 (.5/373)ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 3)
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سم٤مًمتٕمّم٥م ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، ومٙمـ٤من ٓ يٛمـر سمـف رضمـؾ ممــ ومٞمـف شمِمـٞمع إٓ 

ـ ، قمٜمف سم٠مٟمف زائغ قمـ احلؼوقمؼما  ،طمف وـمٕمـ ذم ديٜمفضمرا   ،ؼقمــ اًمٓمريـ ٥ٌم ُمتٜمٙم 

وم٘مـ٤مل: وممـ٤م ٓ  (0)(ُم٘مدُمـ٦م اًمٚمًـ٤من)ُم٤مئؾ قمـ اًمًٌٞمؾ، يمّم ٟمٌف قمٚمٞمف احل٤مومظ ذم 

طمـف را ضَم  ـْ ُمــ يمـ٤من سمٞمٜمـف وسمـلم َُمـ ،يٜمٌٖمل أن يتقىمػ ذم ىمٌقل ىمقًمف ذم اجلرح

ومـ٢من احلـ٤مذق إذا شم٠مُمـؾ صمٚمـ٥م أسمـك  ،ؾمـٌٌٝم٤م آظمـتال، ذم آقمت٘مـ٤مد ،قمداوة

ٟمحراومـف ذم رأى اًمٕمج٥م، وذًمـؽ ًمِمـدة ا ،إؾمح٤مق اجلقزضم٤مين ٕهؾ اًمٙمقوم٦م

، وؿمٝمرة أهٚمٝم٤م سم٤مًمتِمٞمع، ومؽماه ٓ يتقىمػ ذم ضمرح ُمــ ذيمـره ُمـٜمٝمؿ ،اًمٜمّم٥م

ُ إطمتك  ،وقم٤ٌمرة ـمٚم٘م٦م سمٚم٤ًمن ذًم٘م٦م،  ،ٟمٕمـٞمؿ ُمثـؾ إقمٛمـش، وأيب ٟمف أظمذ يٚمـلم 

 اهـ .وأريم٤من اًمرواي٦م ،وأؾم٤مـملم احلدي٨م ،سمـ ُمقؾمك قمٌٞمداهو

 سمــ أسمـ٤من إؾمـّمقمٞمؾٟمـف ىمـ٤مل ذم أ (6)(ُم٘مدُمـ٦م اًمٗمـتح)وعم٤م ٟم٘مؾ قمٜمـف ذم 

 ،يٕمٜمل ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙمقومٞمقن ُمـ اًمتِمٞمع :اق: ُم٤مئال قمـ احلؼ، ىم٤مل اسمـ قمدياًمقرا 

، رل اه قمٜمـفقمــ قمـكم  ذًمؽ سم٘مقًمف: يم٤من اجلقزضم٤مين ٟم٤مصٌٞم٤م ُمٜمحروم٤مشمٕم٘م٥م 

 ٤م ـواًمّمقاب ُمقآهتٛم ،رل اه قمٜمف٤من ـومٝمق ود اًمِمٞمٕمل اعمٜمحر، قمـ قمثٛم

                                                 

 (.1/16ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (1)

 (.391ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 2)
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   اهـ .، وٓ يٜمٌٖمل أن يًٛمع ىمقل ُمٌتدع ذم ُمٌتدعمجٞمٕم٤م

 (0).ووٟمص قمغم ذًمؽ ذم همػم شمرمج٦م ُمٜمٝم٤م: شمرمج٦م اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمر

هق أول ُمـ ٟمص قمغم هذه اًم٘م٤مقمـدة، وم٘مـ٤مل ذم ُم٘مدُمـ٦م  لومٝمذا اًمٜم٤مصٌ

: وُمٜمٝمؿ (8)(ُم٘مدُم٦م اًمٚم٤ًمن)يمّم ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ ذم  (6)يمت٤مسمف ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

ىمد ضمرى ذم اًمٜم٤مس ُمـ طمديثف، ًمٙمٜمف خمذول  ،صدوق اًمٚمٝمج٦م ،زائغ قمـ احلؼ

إٓ أن ي١مظمـذ ُمــ  ،سمدقمتف، ُم٠مُمقن ذم روايتف، ومٝمـ١مٓء ًمـٞمس ومـٞمٝمؿ طمٞمٚمـ٦مذم 

 ومٞمتٝمؿ سمذًمؽ. ،إٓ ُم٤م ي٘مقى سمف سمدقمتٝمؿ ،طمديثٝمؿ ُم٤م يٕمر،

صمـؿ اهتٛمـف  ،ُم٠مُمقن اًمرواي٦م ،وم٤مٟمٔمر يمٞمػ اقمؽم، سم٠مٟمف صدوق اًمٚمٝمج٦م

ؾمس ١موشمْم٤مرب سيح، ًمٞم ،ُمع ذًمؽ سم٤مًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م مم٤م هق شمٜم٤مىمض حمض

ُمـ ىمٌـقل  ،اًمذي ي٘مّمد سمف اعمتِمٞمع ،ت اعمٌتدعسمذًمؽ ىم٤مقمدة اًمتحٙمؿ ذم ُمروي٤م

طمتـك ٓ  ،ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم إطمٙم٤مم وؿمٌٝمٝم٤م، ورد ُمـ٤م يمـ٤من ُمٜمٝمـ٤م ذم اًمٗمْمـ٤مئؾ

                                                 

يمـ٤من دء ىم٤مل ذم اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمـرو: اجلقزضم٤مين ( أنا 446ٟم٘مؾ اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري ) (1)

إن ضمرطمف ٓ ي٘مٌؾ ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمِمدة اٟمحراومف  را وأُم٤م اجلقزضم٤مين وم٘مد ُمَ  ، وشمٕم٘مٌف سم٘مقًمف:اعمذه٥م

 وٟمّمٌف.

 (.32ل اًمرضم٤مل )أطمقا( 2)

 (.1/11ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (3)
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ٕوم٣مـ إمم  ،وهذا اًمنمط ًمق اقمتؼم ،طمدي٨م رل اه قمٜمفي٘مٌؾ ذم ومْمؾ قمكم 

 ،إٓ وًمف ذم إصـقل واًمٗمـروع ُمـذه٥م خيتـ٤مره وٍ اإذ ُم٤م ُمـ ر ،رد مجٞمع اًمًٜم٦م

قمٚمٞمـف، ومـ٢مذا روى ُمـ٤م ومٞمـف  ٛمٞمؾ إًمٞمف، مم٤م هم٤مًمٌف ًمٞمس ُمتٗم٘مـ٤موييًتّمقسمف  يورأ

ٕٟمف ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمـف طمٞمٜمئـذ  :ُم٠مُمقٟم٤موضم٥م أن يرد، وًمق يم٤من صم٘م٦م  ،شم٠ميٞمد عمذهٌف

اهلقى ذم ٟمٍمة ُمذهٌف. يمّم ٓ ي١مُمـ اعمٌتدع اًمث٘م٦م اعم٠مُمقن ذم شم٠ميٞمد سمدقمتف،  ٦مهمٚمٌ

 ي٘مٌـؾ يمـذًمؽ ٓ، رل اه قمٜمـفومٙمّم ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمِمٞمٕمل رء ذم ومْمؾ قمكم 

، صمؿ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ إؿمـٕمري ُمـ٤م رل اه قمٜمف سمٙمر أيب ؾُمـ همػمه رء ذم ومْم

وٓ ُمـ اًمًٚمٗمل ُم٤م ومٞمف دًمٞمؾ اًمتٗمـقيض، صمـؿ ٓ ي٘مٌـؾ ُمــ  ،ف دًمٞمؾ اًمت٠مويؾٞموم

اًمِم٤مومٕمل ُم٤م ومٞمف شم٠ميٞمد ُمذهٌف، وٓ ُمـ احلٜمٗمل يمذًمؽ، وهٙمذا سم٘مٞمـ٦م أصـح٤مب 

سمٛمذه٥م واطمد ُمٜمٝمؿ اًمذيـ مل خيرج جمٛمقع اًمرواة سمٕمدهؿ قمـ اًمتٕمٚمؼ  ،إئٛم٦م

يمؾ ُمذه٥م ُمـ يْمـع إطم٤مديـ٨م  أهؾوىمد وضمدٟم٤م ذم  ُمقاوم٘متف، ظمّمقص٤مأو 

 ًمٜمٍمة ُمذهٌف. :ويٗمؽمهي٤م

سمٚمغ رواشمف طمـد إذا إٓ  ،اب طمدي٨مسمقوطمٞمٜمئذ ومال ي٘مٌؾ ذم سم٤مب ُمـ إ

وُمـ٤م هـق  ،قمغم اًمٕمٛمؾ سمف، وذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم خلـؼم أطمـ٤مد يم٤من ُمتٗم٘م٤مأو  ،اًمتقاشمر

يٜمٕمـدم اعم٘مٌـقل ُمٜمٝمـ٤م، وهـذا ذم أو  ،ثر اًمًٜم٦مخمتٚمػ ومٞمف ىمٚمٞمؾ، وسمذًمؽ شمرد أيم
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ورأيـف  ،إذ اًمٙمـؾ يٕمت٘مـد أن ُمذهٌـف طمـؼ ،وم٤معمٌٜمل قمٚمٞمف يمـذًمؽ ،هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد

أُمر ظم٤مرج قمـ ُمٕمت٘مد اًمراوي، وهلـذا  ،يمقٟمف سم٤مـمال وسمدقم٦م ذم ٟمٗمًفوصقاب، 

سمـؾ اطمتجـقا سمـّم  ،٤مأيْممل يٕمتؼموا هذا اًمنمط وٓ قمرضمقا قمٚمٞمف ذم شمٍموم٤مهتؿ 

ت مم٤م ومٞمف شم٠ميٞمد ُمذهٌٝمؿ، وأظمـرج اًمِمـٞمخ٤من ومْمـ٤مئؾ قمـكم رواه اًمِمٞمٕم٦م اًمث٘م٤م

 ُمـ  (0)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،ُمٜمؽ وأٟم٤ميمحدي٨م أٟم٧م ُمٜمل  :ُمـ رواي٦م اًمِمٞمٕم٦م

سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز اًمذي  أظمؼم اًمٌخ٤مري قمٜمـف إٟمـف يمـ٤من ؿمـديد  قمٌٞمداهرواي٦م 

اًمتِمــٞمع، وطمــدي٨م: ٓ حيٌــؽ إٓ ُمــ١مُمـ وٓ يٌٖمْمــؽ إٓ ُمٜمــ٤مومؼ، أظمرضمــف 

سمـ صم٤مسم٧م وهق ؿمٞمٕمل هم٤مل داقمٞم٦م، وهٙمذا ومٕمـؾ سم٘مٞمـ٦م  ُمـ رواي٦م قمدي (6)ُمًٚمؿ

اًمـذيـ ٓ خيرضمـقن ُمــ  ،إئٛم٦م أصـح٤مب اًمّمـح٤مح واًمًـٜمـ واعمّمـٜمٗم٤مت

 ،سطمقا سمّمح٦م يمثػم ُمٜمٝم٤م، وذًمـؽ يمثـػم عمتتٌٕمـف ،احلدي٨م إٓ ُم٤م هق حمت٩م سمف

ٟمـف ٓ يٕمتـؼم ذم صـح٦م اخلـؼم أو ،دال قمغم سمٓمالن هذا اًمنمط وهمػمه مم٤م ؾمـٌؼ

                                                 

وقمٌٞمداه سمـ ُمقؾمك ىم٤مل قمٜمف اسمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين ذم  [2552( سمرىمؿ ]2/961صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع. (:388شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )

طمجـر اًمٕمًـ٘مالين ذم شم٘مريـ٥م  [ وقمدي سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل قمٜمف اسمـ78( سمرىمؿ ]1/86صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)

 ٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع.صم٘م (:388) اًمتٝمذي٥م
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 ،سمــ صـ٤مًمح قمٌداًمًـالميمـّم هـق طمـ٤مل  ،وصدىمف إٓ وٌط اًمراوي ،وىمٌقًمف

 ويمثػم ُمـ ُمت٤مسمٕمٞمف يمّم أووحٜم٤مه واه اعمًتٕم٤من. ،راوي طمدي٨م اًم٤ٌمب

 :اـقجف اـثاين

طمقه سم٤مًمٙمذب وٟمٙم٤مرة احلـدي٨م، وهـذا اجلـرح سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمـف أهنؿ ضمرا 

 ُمٜمٙمر احلدي٨م، سمؾ يم٤من صم٘مـ٦م ُم٤م يم٤من يمذاب وٓ قمٌداًمًالمسم٤مـمؾ ُمردود، وم٢من 

 ه، وذًمـؽ أنا ؼَم يمّم ىم٤مل ُمـ ظم٤مًمٓمف وقمرومف وقم٤مذه وظَمـ ص٤مدىًم٤م ٤مُم٠مُمقٟم ص٤محل٤م

وشمتٌـع  ،أطم٤مديثفإٟمّم هق قمغم اقمت٤ٌمر  ،آقمتّمد ذم ُمٕمروم٦م صدق اًمراوي ووٌٓمف

وٓ  ،همـػم خم٤مًمٗمـ٦م ًمٚمٛمٕم٘مـقل ،ُمروي٤مشمف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م عمرويـ٤مت اًمث٘مـ٤مت

وـ٤مسمط عمروي٤مشمـف،  ،طمديثـف ٟمف ص٤مدق ذمأقمر،  ،ًمٚمِم٤مئع اعمٕمرو، ُمـ اعمٜم٘مقل

 ،قمر، أٟمـف وـٕمٞمػ ،وأشمك سم٤معمٜمٙمرات ،وظم٤مًمػ اًمث٘م٤مت ،ٟمٗمرد وأهمربوإن ا

: يٕمـر، (0)ـ اًمّمـالحوٓ و٤مسمط عم٤م يرويف، يمّم ىمـ٤مل اسمـ ،همػم ص٤مدق ذم ظمؼمه

سم٠من ٟمٕمتؼم رواي٤مشمف سمرواي٤مت اًمث٘مـ٤مت اعمٕمـرووملم سم٤مًمْمـٌط  يمقن اًمراوي و٤مسمٓم٤م

أو  ،، وم٢من وضمدٟم٤م رواي٤مشمف ُمقاوم٘م٦م وًمق ُمــ طمٞمـ٨م اعمٕمٜمـك ًمروايـ٤مهتؿواإلشم٘م٤من

 وإن وضمدٟم٤مه  ،قمرومٜم٤م يمقٟمف و٤مسمٓم٤م صمٌت٤م ،واعمخ٤مًمٗم٦م ٟم٤مدرة ،ُمقاوم٘م٦م هل٤م ذم إهمٚم٥م

                                                 

 (.116ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )( 1)
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 اهـ .ومل ٟمحت٩م سمحديثف ،قمرومٜم٤م اظمتالل وٌٓمف ،يمثػم اعمخ٤مًمٗم٦م هلؿ

: وقمالُمـ٦م اعمٜمٙمـر ذم طمـدي٨م (0)(ُم٘مدُم٦م صحٞمح٦م)ويمّم ىم٤مل ُمًٚمؿ ذم 

احلٗمـظ  أهـؾإذا ُم٤م قمرو٧م روايتف ًمٚمحدي٨م قمغم رواي٦م همـػمه ُمــ  ،اعمحدث

مل شمٙمد شمقاوم٘مٝم٤م، وم٢من يم٤من إهمٚمـ٥م ُمــ أو  ،ظم٤مًمٗم٧م روايتف روايتٝمؿ ،رو٤مواًم

 اهـ .فٛمٚمٕموٓ ُمًت فيم٤من ُمٝمجقر احلدي٨م همػم ُم٘مٌقًم ،طمديثف

 ،يٕمدًمقٟمـفأو طمـقن اًمـراوي جير   ،اجلـرح واًمتٕمـديؾ أهـؾوهلذا دمد 

يمّم ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕمـلم: إٟمـ٤م ًمـٜمٓمٕمـ قمـغم أىمـقام  ،وسمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف ىمرون قمديدة

ذيمره اًمذهٌل ذم شمرمج٦م اسمــ  ،رطم٤مهلؿ ذم اجلٜم٦م ُمٜمذ ُم٤مئتل ؾمٜم٦م قاًمٕمٚمٝمؿ ىمد طمٓما 

ويٕمتـؼمون  ،يتتٌٕمـقن ُمروي٤مشمـف أهنؿوذًمؽ  (6)ظ(ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤م)طم٤مشمؿ ُمـ  أسمك

أو  ،ُمع قمـدم اٟمٗمـراده هبـ٤م ،ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يًتٜمٙمر ،ٞم٦م٘موم٢من وضمدوه٤م ٟم ،أطم٤مديثف

قمٚمٛمقا صـدىم٦م ووـٌٓمف، وإن وضمـدوه يـ٠ميت سمـ٤معمٜمٙمرات واًمٖمرائـ٥م  سم٠ميمثره٤م،

، أيًْمـ٤مطمٙمٛمقا سمؼماءشمـف وصـدىم٦م  ،أىمقى ُمٜمفأو  ،وم٢من شم٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م ُمثٚمف ،واٟمٔمر

أو وم٢من يمـ٤من ومـٞمٝمؿ وـٕمٞمػ  ،ٟمٔمروا ذم اًمرواة ومقىمف ودوٟمف ،وإن مل يت٤مسمٕمف أطمد

                                                 

 (1/7صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 (.3/831شمذيمرة احلٗم٤مظ )( 2)
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 (0)(اًمٚم٤ًمن)ذم احل٤مومظ طمدهؿ، يمّم ىم٤مل اًمٜمٙم٤مرة ُمـ أ ٙمقنشماطمتٛمؾ أن  ،جمٝمقل

م سمــ اقمــ ُم٘مـداًمذي روى قمـ اًمٓمؼماين  ،ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ٟمقح إصٌٝم٤مين

ُمرومققم٤م:  ّمرل اه قمٜمٝمسمـ يقؾمػ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر  قمٌداهقمـ  داوود

اًمٕم٤ٌمس اًمٕمـدوي  أسمقورواه قمٜمف  (6)(وـمٕم٤مم اًمًخل ؿمٗم٤مء ،ـمٕم٤مم اًمٌخٞمؾ داء)

ومتٕم٘مٌف احلـ٤مومظ  ،اعم٘مدام قمغمأو وم٘م٤مل اًم٘م٤مل قمٞم٤مض: احلٛمؾ ومٞمف قمغم اًمٕمدوي 

 اهـ .حمٛمد سمـ ٟمقح إٓ سمٕمد ُمٕمروم٦م ،سم٘مقًمف: وٓ يٚمّمؼ اًمقهؿ سم٥ًٌم

وطمٙمٛمقا سم٠من اًمٖمراسمـ٦م  ،اٟمحٍمت اًمتٝمٛم٦م ،وإن يم٤مٟمقا صم٘م٤مت ُمٕمرووملم

اطمتٛمٚمـقه وقمرومـقا  ،وم٢من يم٤من ذًمؽ ُمٜمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مٚم٦م واًمٜمدرة ،واًمٜمٙم٤مرة ُمٜمف

ومـردوا  ،ًمًقء طمٗمٔمف :طمٙمٛمقا سمْمٕمٗمف ،ٟمف ىمٚمٞمؾ اًمْمٌط، وإن شمٙمرر ذًمؽ ُمٜمفأ

اٟم٘مٚم٥م ُمٜمـف اًمًـٜمد أو  ،فطمتّمل أن يٙمقن ىمد وهؿ ومٞمٓ :ُمـ طمديثف ُم٤م اٟمٗمرد سمف

ًمٌٕمـد اطمـتّمل اًمـقهؿ واخلٓمـ٠م ُمــ  :وىمٌٚمقا ُم٤م شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف همػمه ،اعمتـ قمٚمٞمفأو 

 ،آصمٜملم واًمثالصم٦م، هذا إذا يم٤من احلدي٨م مم٤م حيتٛمؾ، أُم٤م إذا يم٤من فم٤مهر اًمقوـع

وم٢مهنؿ حيٙمٛمقن قمٚمٞمف طمٞمٜمئذ سم٠مٟم٦م يمـذاب  ،واٟمٗمرد قمـ اًمث٘م٤مت ،واوح اًمٌٓمالن

                                                 

 (.5/418ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (1)

 [ سمٜمحقه.3954( سمرىمؿ ]2/456ُمًٜمد اًمٗمردوس )( 2)
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ث طمـدا  ،ضمـًداهٞمؿ سمــ اًمـؼماء: وـٕمٞمػ وو٤مع، يم٘مـقل اسمــ قمـدي ذم إسمـرا

ٟمـف أيمٚمٝم٤م ُمٜم٤ميمػم ُمقوـققم٦م، وُمــ اقمتـؼم طمديثـف قمٚمـؿ  أطم٤مديثفو ،سم٤مًمٌقاـمٞمؾ

 ُمؽموك احلدي٨م. ،ضمًداوٕمٞمػ 

وىمقل اسمـ طم٤ٌمن ذم إسمراهٞمؿ سمـ أسمك طمٞمـ٦م: روى قمــ ضمٕمٗمـر وهِمـ٤مم 

ٟمـف اعمتٕمٛمـد هلـ٤م، وىمـقل اسمــ أسمـك طمـ٤مشمؿ ذم أُمٜم٤ميمػم وأواسمد يًٌؼ إمم اًم٘مٚم٥م 

ٟمـف ًمــٞمس أدل قمـغم  ُمٜمٙمـًرا : روى قمــ اًمثــقري ظمـؼما٤مؿمـ٦مإسمـراهٞمؿ سمــ قمٙم

وىمـد  :سمــ احلًــ اًمٙمـقذم أمحـدسمّمدوق، وىمقل اًمٜم٤ٌميت ص٤مطم٥م احل٤مومؾ ذم 

ؼ عمـ يروي ُمثؾ هـذا احلـدي٨م أن ٓ يٙمتـ٥م طمديثـف، طُم  ،ُمٜمٙمًرا ٤مطمديثروى 

أذهـ٥م  ين: راودين أصـح٤مسمٜم٤م قمـغم أنسمـ حمٛمد احلـّما  أمحدوىمقل اسمـ طم٤ٌمن ذم 

ومرأيتـف طمـدث قمــ حيٞمـك سمــ  ،ٕٟمتخ٥م ومٞمـف اظمذت ضمزءً إًمٞمف وم٠مؾمٛمع ُمٜمف وم٠م

ُم٤مًمـؽ، قمــ ٟمـ٤مومع، قمــ اسمــ قمٛمـر رل اه قمـٜمٝمّم قمــ  ،ؾمٚمٞمّمن سمـ ٟمْمٚم٦م

 (0)(أومْمؾ قمٜمد اه ُمــ ؾمـٌٕملم طمجـ٦م ُمـؼمورة ،رد داٟمؼ ُمـ طمرام): ُمرومققم٤م

 قمـ اسمـ قمٛمر ،قمـ ٟم٤مومع ،قمٌٞمداهقمـ  ،قمـ أيب أؾم٤مُم٦م ،ورأيتف طمدث قمـ هٜم٤مد

داٟمؼ ُمـ طمرام أومْمؾ ُمـ ُم٤مئ٦م أًمـػ شمٜمٗمـؼ ذم ؾمـٌٞمؾ  ًمرد): ٤مـرل اه قمٜمٝمٛم

                                                 

 (.1/271اٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)
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ومٚمؿ أذه٥م إًمٞمف، وىمقل ُمًـٚمٛم٦م سمــ ىم٤مؾمـؿ  ،ْمع احلدي٨ميومٕمٚمٛم٧م أٟمف  (0)(اه

وووٕمقه ُمــ أضمـؾ احلـدي٨م  ،ذم سمٙمر سمـ ؾمٝمؾ اًمدُمٞم٤مـمل: شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف

قمـ جمٛمع سمـ  ،اًمذي طمدث سمف قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم قمـ حيٞمك سمـ أيقب

 (6).(ج٤مليٚمزُمـ احل ،أقمروا اًمٜم٤ًمء)رومٕمف: قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ ظم٤مًمد  ،يمٕم٥م

ُمــ  ٤مطمـديثوىمد أؾمـٜمد  :وىمقل اًمذهٌل ذم ضمٕمٗمر سمـ محٞمد إٟمّم٤مري

 ،سمـ٤من ٓ يـدري ُمــ هـقأسم٤من ُم٤م ٟمّمـف: قمٛمـر سمــ أـمري٘مف قمـ ضمده قمٛمر سمـ 

   (8).واحلدي٨م إٟمّم دًمٜم٤م قمغم وٕمٗمف

وىمقل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم احلًـ سمـ رؿمٞمد: طمديثف يدل قمـغم اإلٟمٙمـ٤مر، 

 :  رل اه قمٜمٝم٤م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،وى قمـ اسمـ ضمري٩مٟمف رأوذًمؽ 

                                                 

 (.96حلٙمؿ )[ وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم وا7132( سمرىمؿ ]4/359اٟمٔمر اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مب )( 1)

(: 1/346وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم هن٤مي٦م همري٥م احلـدي٨م ) (115رواه اًمّمٞمداوي ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف )( 2)

 سمٞم٧م يم٤مًم٘م٦ٌم يًؽم سم٤مًمثٞم٤مب وشمٙمقن ًمف أزرار يم٤ٌمر  ودمٛمع قمغم طمج٤مل.    -سم٤مًمتحريؽ  - حلجٚم٦ما

عمـدين ىمـ٤مل ( واحلدي٨م اعمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف هق قمـ قمٛمران سمـ أسم٤من سمـ ُمٕم٘مؾ ا2/132ُمٞمزان آقمتدال )( 3)

: ي٤م همالم إهنـ ُمــ اًمـرأس هٙمـذا رأيـ٧م  ٤مظمٞمف وىم٤ملـأراين أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمقوقء ومٛمًح صٛم

 يتقو٠م.  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اه
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 (0).(، سم٤مقمد اه قمٜمف ضمٝمٜمؿ ؾمٌٕملم ظمريٗم٤مُمـ ضمٚمس ذم طمر ُمٙم٦م ؾم٤مقم٦م)

ومـ٢مذا ؿمـٞمخ  ،وىمقل اسمـ طم٤ٌمن ذم محٞمد سمـ قمـكم اًم٘مٞمزـ: أشمٞمٜمـ٤مه سم٤مًمٌٍمـة

قمــ طمٗمـص سمــ  ،سمـ همٞم٤مث قمٌداًمقاطمدوم٠مُمكم قمٚمٞمٜم٤م قمـ  ،ُمٔمٝمر ًمٚمّمالح واخلػم

: ُمرومققمـ٤م رل اه قمٜمـف، قمــ أيب هريـرة قمـ أسمك ص٤مًمح ،قمـ إقمٛمش ،همٞم٤مث

وم٘مٚمـ٧م:  (6)(واهمٗمر ًمٚمٛمـ١مذٟملم ،رؿمد إئٛم٦م٠ماًمٚمٝمؿ وم ،إذان واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك ُمثٜمك)

زدٟم٤م، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك سمـ طمٌٞم٥م، صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث، صمٜم٤م ؿمـٕم٦ٌم، قمــ إقمٛمـش، 

 رمَ ٟمف يم٤من يّمـكم طمتـك شَمـأ: ُمرومققم٤م رل اه قمٜمفـ أسمك ص٤مًمح، قمـ أيب هريرة قم

إذا )ُمرومققمـ٤م:  رل اه قمٜمفدسم٦م، صمٜم٤م مح٤مد، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس طمدصمٜم٤م هُ  (8).ىمدُم٤مه

ومٞمًـ٘مٓمقن قمـغم  ،سم٠مضمٜمح٦م ظمي ،ُم٦م سمٕم٨م اه قمغم ىمقم صمٞم٤مسم٤م ظميايم٤من يقم اًم٘مٞم٤م

ُم٤م ؿمـٝمدشمؿ أ ؟أُم٤م ؿمٝمدشمؿ احل٤ًمب ،ٟمتؿأطمٞمٓم٤من اجلٜم٦م، ومٞم٘مقل هلؿ ظمزٟم٦م اجلٜم٦م: ُم٤م 

 ىم٤مل:  (ايدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م ًه وم٠مطم٥م أن  ا،، ٟمحـ قمٌدٟم٤م اه ًه اعمقىمػ؟ ىم٤مًمقا: ٓ

                                                 

 (.216( واٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان )3/14اجلرح واًمتٕمديؾ )( 1)

رواه اًمِم٤مومٕمل  واهمٗمر ًمٚمٛم١مذٟملم.رؿمد إئٛم٦م ٠مأصؾ احلدي٨م اإلُم٤مم و٤مُمـ واعم١مذن ُم١ممتـ اًمٚمٝمؿ وم( 2)

 (. 56ُمًٜمده ) ذم

 [.1178( سمرىمؿ ]1/381رواه اًمٌخ٤مري )( 3)
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 وم٢مٟمف ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل. :ٟمف مل يتٕمٛمدأوقمٚمٛمٜم٤م  ،وم٘مٛمٜم٤م وشمريمٜم٤مه

شمك هبـذه إطم٤مديـ٨م سمـلم يـدي أىم٤مل اًمذهٌل: يٕمٜمل اسمـ طم٤ٌمن أٟمف ُم٤م 

إٓ وهق ٓ يٕمل ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف، وىمقل اخلٓمٞم٥م ذم اًمـرواة  ،اًمٓمٚم٦ٌم احلٗم٤مظ

سمــ  قمٌداًمرمحـىم٤مل ُمٓملم: يم٤من  :اخلِم٤مبقمـ ُم٤مًمؽ ذم شمرمج٦م اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مًمد 

ومذه٧ٌم إًمٞمف صمؿ ضمئـ٧م وم٠مًم٘مٞمـ٧م  ،ٟمٛمػم ىم٤مل: اذه٥م وم٤ميمت٥م قمـ هٞمثؿ اخلِم٤مب

 قمٚمٞمف هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: هذا ىمد يمٗم٤مٟم٤م ُم١مٟمتف.

 :ويـ٦ماشمٌـلم طمـ٤مل ر ،ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يٕمٜمل أن رواي٦م ُمثؾ هذا احلـدي٨م

 ٕٟمف سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف .

 ذم ومْمؾ قمكم واًمٕم٤ٌمس  ٤ميثطمد ،ًمف (0)وذيمر اًمذهٌل ذم يمت٤مب )اًمٕمٚمق(

                                                 

صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف ( واحلدي٨م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: )أُمر رؾمـقل اه 355اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر )( 1)

وؾمٚمؿ، ومّمػ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر صٗملم، صمـؿ أظمـذ سمٞمـد اًمٕمٌـ٤مس وقمـكم، ومٛمـر سمـلم اًمّمـٗملم 

ُمـ أيش وحٙم٧م؟ ىم٤مل: هٌط ضمؼميؾ وم٠مظمؼمين أنا اه سم٤مهك سمؽ ومْمحؽ، وم٘م٤مل قمكم: سم٠ميب وأُمل 

واحلـدي٨م  وسمؽ ي٤م قم٤ٌمس ويب محٚم٦م اًمٕمرش، وسم٤مهك سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أهؾ اًمًـّمء اًمٕمٚمٞمـ٤م(.

حم٘مؼ اًمٙمت٤مب اعمحدث طمًـ سمـ قمكم اًمً٘م٤م، طمٞمـ٨م ىمـ٤مل: ؿمٞمخٜم٤م ُمقوقع، يمّم ٟمص قمغم ذًمؽ 

( وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمـٚمٞمؿ 91-91اًمٕمرش ص )رواه حمٛمد سمـ قمثّمن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمذاب ذم يمت٤مب 

 اًمراوي قمـ جم٤مهد وٕمٞمػ ضمًدا ُمؽموك، وأُمره ُمِمٝمقر.
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صمـؿ ىمـ٤مل: هـذا ُمقوـقع ذم  ،سم٢مؾمـٜم٤مد رضم٤مًمـف صم٘مـ٤مترل اه قمٜمٝمّم 

 ، ُم٤م رأي٧م ومٞمف ضمرطم٤م،ومال أدري ُمـ آومتف، وؾمٗمٞم٤من سمـ سمنم صم٘م٦م ُمِمٝمقر ،ٟم٘مدي

 اهـ .ومٚمٞمْمٕمػ سمٛمثؾ هذا

ٗمقٟمف سمحـدي٨م إمم همػم ذًمؽ . . . ًمٙمٜمٝمؿ ىمد يتٝمٛمـقن اًمـراوي ويْمـٕم

وضمقد اعمج٤مهٞمـؾ ذم اًمًـٜمد  وأ ،اعمت٤مسمٕملم ًمفًمقضمقد  :ُمٜمف يٙمقن ذم اًمقاىمع سمريئ٤م

ُم٤م ي٘مع هذا ٓسمـ طم٤ٌمن ُمـ اعمت٘مدُملم، وٓسمــ اجلـقزي  يمثػًمادوٟمف، وأو ومقىمف 

 طمتك ىم٤مل احل٤مومظ ذم شمرمج٦م قمكم ،أيًْم٤مُمـ اعمت٠مظمريـ، ورسمّم وىمع ذًمؽ ًمٚمذهٌل 

وىمد اهتٛمف اًمذهٌل سمحـدي٨م هـق سمـريء  (0)(اًمٚم٤ًمن)سمـ ص٤مًمح إٟمّمـمل ُمـ ا

 اهـ .فٚمَ ٌَ يـ يْمٕمٗمٝمؿ ُمـ ىمِ ذيٜمٌٖمل اًمتث٧ٌم ذم اًمُمٜمف ُم٤م ٟمّمف: 

 ؽصؾ

ٓ  ُمٜمٙمـًراُم٤م ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف هذا احلٙمؿ وهق ُمٕمروم٦م يمقن احلـدي٨م أو

يِمؽمك ذم ُمٕمرومتف يمؾ ُمـ ًمف  ،ومذًمؽ سم٠مُمقر: ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق واوح ضمكم ،أصؾ ًمف

واإلومراط  ،واؿمتّمًمف قمغم اعمج٤مزوم٤مت ،يمريم٤ميم٦م اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،دراي٦م سم٤محلدي٨م

اًمققمد اًمٕمٔمـٞمؿ قمـغم اًمٗمٕمـؾ اًمٞمًـػم، أو ًمِمديد قمغم إُمر اًمٞمًػم، ذم اًمققمٞمد ا

                                                 

 (.4/235ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (1)
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وهمػم ذًمؽ مم٤م هق ُمذيمقر ذم يمت٥م اعمقوققم٤مت وأصقل احلدي٨م، وُمٜمٝم٤م: ُمـ٤م 

 ذم هذا اًمِم٠من وأمهٝم٤م أُمران: (0)هق ظمٗمل ٓ يدريمف إٓ اًمٌزل

 :األمر األول

ُمــ مل يٌٚمـغ ُمــ احلٗمـظ أو  ،اعمًـتقرأو اًمتٗمرد ُمـ اًمراوي اعمجٝمقل 

 ذم أصٚمف شمٗمرداأو ُم٤م حيتٛمؾ ُمٕمف شمٗمرد ُم٤م جي٥م أن يِم٤مريمف همػمه ومٞمف،  ،ةواًمِمٝمر

ُم٘مدُمـ٦م )يمّم ىم٤مل ُمًـٚمؿ ذم  ،سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؿمٞمخ ُمـ احلٗم٤مظ اعمِم٤مهػمأو سم٢مـمالق 

واًمذي ٟمٕمر، ُمــ ُمـذهٌٝمؿ ذم ىمٌـقل ُمـ٤م  ،اًمٕمٚمؿ أهؾ: إن طمٙمؿ (6)حف(صحٞم

ؿ اًمٕمٚمـ أهـؾأن يٙمقن ىمد ؿم٤مرك اًمث٘مـ٤مت ُمــ  ،يتٗمرد سمف اعمحدث ُمـ احلدي٨م

ذا وضمـد ُمٕمـ ذم ذًمؽ قمغم اعمقاوم٘مـ٦م هلـؿ، ومـ٢مأًمق و ،واحلٗمظ ذم سمٕمض ُم٤م رووا

ُمـ شمـراه  وم٠مُم٤مٌٚم٧م زي٤مدشمف، ىمُ  أصح٤مسمف،ًمٞمس قمٜمد  يمذًمؽ صمؿ زاد سمٕمد ذًمؽ ؿمٞمئ٤م

ويمثـرة أصـح٤مسمف احلٗمـ٤مظ اعمت٘مٜمـلم حلديثـف  ،د عمثـؾ اًمزهـري ذم ضمالًمتـفٛمَ ٕمْ يَ 

ٕمٚمـؿ ُمًٌـقط اًم أهـؾوطمديثٝمّم قمٜمد  ،عمثؾ هِم٤مم سمـ قمروةأو  ،وطمدي٨م همػمه

 أيمثـره،ُمِمؽمك، ىمد ٟم٘مؾ أصـح٤مهبّم قمـٜمٝمّم طمـديثٝمّم قمـغم آشمٗمـ٤مق ُمـٜمٝمؿ ذم 

                                                 

 جرسمتف. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. ُم٤مدة ]ب ز ل[.ـاًمٌزل: هق اًمرضمؾ اًمٙم٤مُمؾ ذم شم( 1)

 (.1/7ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)
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طمـد ُمــ أقمــ أطمـدمه٤م اًمٕمـدد ُمــ احلـدي٨م ممـ٤م ٓ يٕمرومـف أو ومػموي قمٜمٝمّم 

ومٖمػم ضم٤مئز ىمٌـقل  ،أصح٤مهبّم، وًمٞمس ممـ ىمد ؿم٤مريمٝمؿ ذم اًمّمحٞمح مم٤م قمٜمدهؿ

 اهـ .طمدي٨م هذا اًميب ُمـ اًمٜم٤مس

سم٘مـقهلؿ: أشمـك سم٠مطم٤مديـ٨م ٓ يتـ٤مسمع  ٗمقن اًمـراويوهلذا دمـدهؿ يْمـٕم  

 إهنـؿوٟمحق هذا ُمـ اًمٕمٌـ٤مرات، طمتـك  ،ب قمـ اًمث٘م٤مترِ ٖمْ يٜمٗمرد ويُ أو  ،قمٚمٞمٝم٤م

ــف ذم  ــ٦م ذم أو صــحٞمح٦م  أطم٤مديــ٨محيٙمٛمــقن سمْمــٕمٗمف ويمذسم ــقاشمرة  ٓ همراسم ُمت

إؾمٜم٤مده٤م واٟمٗمراده سمروايتٝم٤م قمـ ؿمٞمقخ ًمٞم٧ًم ُمٕمروومـ٦م ُمــ روايـتٝمؿ، يم٘مـقل 

وإسمـراهٞمؿ  داوودُمـ ـمريؼ أسمك  ُم٤م رواهقم٘م٥م  (همرائ٥م ُم٤مًمؽ)اًمدارىمٓمٜمل ذم 

رل اه قمـٜمٝمّم قمـ اسمــ قمٛمـر  ،قمـ ٟم٤مومع ،قمـ ُم٤مًمؽ ،قمـ اًم٘مٕمٜمٌل ،سمـ ومٝمدا

 هذا سم٤مـمؾ. (0)(ٓ حيؾ عمًٚمؿ أن هيجر أظم٤مه ومقق صمالث)رومٕمف: 

قمــ هِمـ٤مم  ،زٟمجقيفقمٛمر سمـ سمـ  أمحدقم٘م٥م ُم٤م رواه  أيًْم٤موىمقًمف ومٞمف 

 اًمٌحر )رومٕمف: قمٜمٝمّم رل اه قمـ اسمـ قمٛمر  ،قمـ ٟم٤مومع ،قمـ ُم٤مًمؽ ،سمـ قمّمرا

                                                 

[ ُمـ 2561( سمرىمؿ ]4/1984[ وصحٞمح ُمًٚمؿ )5883( سمرىمؿ ]5/2312صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 .رل اه قمٜمفرواي٦م أيب أيقب 
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 هذا سم٤مـمؾ هبذا اإلؾمٜم٤مد. (0)(احلؾ ُمٞمتتف ،هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه

 قمٌداهقمـ  ،سمـ حمٛمد سمـ قمٛمران أمحدوىمقًمف قم٘م٥م ُم٤م رواه ُمـ ـمريؼ 

رل اه قمـٜمٝمّم قمــ اسمــ قمٛمـر  ،قمــ ٟمـ٤مومع ،قمــ ُم٤مًمـؽ ،سمـ ٟم٤مومع اًمّم٤مئغا

٧ٌم احلدي٨م ٓ يث (6)ة ذم ُمًجدي هذا أومْمؾ ُمـ أًمػ صالة(صال)ُمرومققم٤م: 

 سمـ حمٛمد جمٝمقل.  أمحدو ،هبذا اإلؾمٜم٤مد

قمــ  ،قم٘م٥م ُم٤م رواه ُمـ ـمريـؼ احلًــ سمــ يقؾمـػ أيًْم٤مومٞمف وىمقًمف 

رل اه قمـ اسمــ قمٛمـر  ،ـ ٟم٤مومعقم ،ُم٤مًمؽ ، قمـقمـ اسمـ وه٥م ،سمحر سمـ ٟمٍم

هذا ُمٜمٙمـر هبـذا اإلؾمـٜم٤مد ٓ يّمـح،  (8)(اشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مترة)رومٕمف قمٜمٝمّم 

ومٝمـق  ،ةهمػم ،ٌف سم٘مقًمف: رواشمف صم٘م٤متؾ اعمٞمزان قم٘ما وعم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم ذي

 اهـ .ومه٤مأو  اعمتٝمؿ سمف قمٛمدا

                                                 

 .رل اه قمٜمف[ ُمـ رواي٦م أيب هريرة 41( سمرىمؿ ]1/22رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )( 1)

[ ُمــ 1394( سمـرىمؿ ]2/1112[ وصحٞمح ُمًٚمؿ )1133( سمرىمؿ ]1/398صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 .رل اه قمٜمفهريرة  رواي٦م أيب

[ ُمـ رواي٦م قمدي سمــ 1116( سمرىمؿ ]2/714[ وُمًٚمؿ )1351( سمرىمؿ ]2/514)صحٞمح اًمٌخ٤مري( 3)

  .رل اه قمٜمفطم٤مشمؿ 
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ُم٤م قمـدا  ،ضم٦م ذم اًمّمحٞمحلمُمع أن هذه إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م خمرا 

سمٕمـض احلٗمـ٤مظ ُمــ صححف طمدي٨م اًمٌحر وم٢مٟمف ذم اعمقـم٠م، وًمف ـمرق ُمتٕمددة 

 ضمٚمٝم٤م.أ

 محـدأوٟم٘مؾ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اعمروزي قمـ اإلُمـ٤مم 

ٟمف ىم٤مل ومٞمّم رواه إسمراهٞمؿ اعمذيمقر قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمـر ُمرومققمـ٤م: أ

هبـذا يٕمٜمـل  :هذا يمذب، ىم٤مل اًمذهٌل (0)(ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ)

 (6)وإٓ وم٤معمتـ ًمف ـمرق وٕمٞمٗم٦م. اإلؾمٜم٤مد،

ُمــ ُمٜمـ٤ميمػمه روايتـف قمــ  :ويتوىم٤مل ذم شمرمج٦م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٌػم

أرؾمـؾ  ،ىمٚم٧م: يـ٤م رؾمـقل اهرل اه قمٜمٝمّم قمٛمر قمـ اسمـ  ،قمـ ٟم٤مومع ،ُم٤مًمؽ

هذا هبذا آؾمٜم٤مد سم٤مـمؾ، ويروي هذا سم٢مؾمـٜم٤مد  ،د وشمقيمؾوأشمقيمؾ؟ ىم٤مل: سمؾ ىمٞم  

 (8)آظمر ومٞمف وٕمػ.

      

 

                                                 

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

 (.1/196ُمٞمزان آقمتدال )( 2)

 (.1/352ُمٞمزان آقمتدال )( 3)
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: وُمــ (0)(اًمٚمًـ٤من)سمـ حمٛمد اًمّمٚم٧م ُمـ  أمحدوىم٤مل احل٤مومظ ذم شمرمج٦م 

قمــ  ،٤مًمـؽقمـ ُم ،سمـ أيب أويس إؾمّمقمٞمؾقمـ  ،ُمٜم٤ميمػمه روايتف قمـ سمنم احل٤مذم

 (6)..(حيٌـؽ اه ،ازهد ذم اًمـدٟمٞم٤م) رل اه قمٜمٝمّم ُمرومققم٤م قمـ اسمـ قمٛمر ،ٟم٤مومع

، وهذا احلدي٨م هبذا آؾمٜم٤مد سم٤مـمؾ وإٟمّم (8)احلدي٨م رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف

 سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ. ييٕمر، ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمد

أٟمـف  إزديذم شمرمج٦م إؾمح٤مق سمـ ُم٤مًمـؽ احليـُمل قمــ  أيًْم٤موٟم٘مؾ 

 ،قمــ اًم٘م٤مؾمـؿ ،يومٞمّم رواه إؾمح٤مق اعمذيمقر قمـ حيٞمك سمـ احل٤مرث اًمدُم٤مر ىم٤مل

ٓ يّمـح، ىمـ٤مل  (2)(اًمًقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ ُمرو٤مة ًمٚمـرب)قمـ أيب أُم٤مُم٦م رومٕمف: 

 (8).اإلؾمٜم٤مداحل٤مومظ: يٕمٜمل هبذا 

                                                 

 (.1/271ًم٤ًمن اعمٞمزان ) ( 1)

ــرىمؿ ]4/348احلــدي٨م رواه احلــ٤ميمؿ )( 2) ـــ ُم٤مضمــف )7873( سم ــرىمؿ ]2/1373[ واسم [ 4112( سم

( 7/344[ واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمـٕم٥م اإليـّمن )5972( سمرىمؿ ]6/193جؿ اًمٙمٌػم )واًمٓمؼماين ذم اعمٕم

 سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي.ا[ قمـ ؾمٝمؾ 11522سمرىمؿ ]

 (.211 – 11/199شم٤مريخ دُمِمؼ )( 3)

 (.2/682أصؾ احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.1/371ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (5)
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ظمـؼمه سم٤مـمـؾ  :وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م ُمقيص سمـ إسمـراهٞمؿ اًمـدُمٞم٤مـمل

ومٙمتـ٥م قمٚمٞمـف  (0)(ف ومـ٤مىمتٚمقهُمـ سمدل ديٜمـ)قمـ اسمـ قمٛمر:  ،قمـ ٟم٤مومع ،قمـ ُم٤مًمؽ

 (6)وإٟمّم أـمٚمؼ اعمّمٜمػ ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا اإلؾمٜم٤مد. ،وًمٞمس اعمتـ سم٤مـمال :احل٤مومظ

ىمـ٤مل  :ذم شمرمج٦م اًمرسمٞمع سمــ ُم٤مًمـؽ (8)(شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م)وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

إذا ٟمـزل ) اًمٌخ٤مري: مل يث٧ٌم طمديثـف، وشمٌٕمـف اسمــ أيب طمـ٤مشمؿ وهـق ذم اًم٘مـقل

ًمٙمـ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد  ،ج ذم اًمّمحٞمحرا وهق طمدي٨م صحٞمح خم (اعم٤ًمومر ُمٜمزًٓ 

قمـ ظمقًم٦م، وإٟمّم ٟمٗمك اًمٌخ٤مري صمٌقشمف ُمــ ضمٝمـ٦م  رل اه قمٜمفسمـ أيب وىم٤مص ا

 اهـ  .هذا اإلؾمٜم٤مد اخل٤مص

ٟمـف ىمـ٤مل: أشمرمج٦م رزق اه سمـ إؾمقد قمـ اًمٕم٘مٞمكم  وعم٤م ٟم٘مؾ اًمذهٌل ذم

 (8)"اًمٚمًـ٤من"  شمٕم٘مٌـف احلـ٤مومظ ذم (2).اعمـتـ صـحٞمح نا ٠مطمديثف ُمٜمٙمر، وشمٕم٘مٌـف سمـ

                                                 

 [.6524( سمرىمؿ ]6/2537صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.6/112ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (2)

 (.125شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م )( 3)

( واحلدي٨م اعمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف هق )اًمقًمد ًمٚمٗمراش( وهق ذم صحٞمح اًمٌخـ٤مري 3/73ُمٞمزان آقمتدال )( 4)

 [. 1457( سمرىمؿ ]2/1181[ وُمًٚمؿ )1948( سمرىمؿ ]2/724)

 (.2/458ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 5)
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 :سم٘مقًمف: اؾمتدراك اًمذهٌل اعمذيمقر يٚمزُمف ذم أطم٤مدي٨م ٓ حتَمـ ذم يمت٤مسمـف هـذا

ن يٙمـقن إُمـ٤م أ ،وم٢مهنؿ يْمٕمٗمقن اًمرضمـؾ سمروايـ٦م شمتٕمٚمـؼ سم٤مإلؾمـٜم٤مد دون اعمـتـ

 اهـ .ٟمحق ذًمؽ مم٤م يدل قمغم وٕمػ اًمراوي وؾمقء طمٗمٔمفأو  ُمريم٤ٌم،أو  ُم٘مٚمقسم٤م

  "اًمـمممء اعمّمـٜمققم٦م"وىم٤مل احل٤مومظ اًمًـٞمقـمل ذم يمتـ٤مب اعمٌتـدأ ُمــ 

أهنؿ  ،قمٚمؿ أٟمف ىمد ضمرت قم٤مدة احلٗم٤مظ يم٤محل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٕم٘مٞمكم وهمػمهؿا

 فويـاًمٙمـقن ر :حيٙمٛمقن قمغم طمدي٨م سمـ٤مًمٌٓمالن ُمــ طمٞمثٞمـ٦م ؾمـٜمد خمّمـقص

 ،اعمتـ، ويٙمقن ذًمؽ اعمتـ ُمٕمروومـ٤م ُمــ وضمـف آظمـرًمذًمؽ اظمتٚمؼ ذًمؽ اًمًٜمد 

ؽم اسمــ اجلـقزي ٖمـومٞم ،طمقٟمـف سمـفر  ويذيمرون ذًمؽ ذم شمرمج٦م ذًمـؽ اًمـراوي جُي 

اهــ إمم همـػم هـذا ممـ٤م ىمـد ذيمـرت  .ُمٓمٚمً٘م٤موحيٙمؿ قمغم اعمتـ سم٤مًمقوع  ،سمذًمؽ

 (0).(طمّمقل اًمتٗمري٩م سم٠مصقل اًمتخري٩م)اًمٙمثػم ُمٜمف ذم 

 :األمر اـثاين

خم٤مًمٗمتف ًمألصقل واًمث٤مسم٧م اعمٕمرو، ُمـ اعمٜم٘مقل، يمّم ٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي 

أو  ،خي٤مًمػ اعمٜم٘مقلأو  ،ٟمف ىم٤مل: إذا رأي٧م احلدي٨م ي٤ٌميـ اعمٕم٘مقلأقمـ سمٕمْمٝمؿ 

 اهـ  .وم٤مقمٚمؿ أٟمف ُمقوقع ،٤مىمض إصقليٜم

                                                 

 قضمقد ُمٜمف.ٛم٦م اه مل يٙمٛمٚمف، وًم٘مد ـمٌع اجلزء اعمـهذا اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ قمٚمٞمف رطم( 1)
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وًمـق يمـ٤من رضم٤مًمـف  ،طمٙمٛمـقا سمقوـٕمف ،وم٢مذا وضمدوا احلدي٨م يمـذًمؽ

ُمــ ـمريـؼ  (0)يم٤محلـدي٨م اًمـذي رواه ُمًـٚمؿ ،ضم٤م ذم اًمّمـحٞمحخمرا أو صم٘م٤مت، 

ىمـ٤مل:  ّمرل اه قمـٜمٝمسمــ قمٌـ٤مس  قمٌداهقمٙمرُم٦م سمـ قمّمر قمـ أيب زُمٞمؾ قمـ 

ٚمٜمٌل صغم اه ًم٤مقمدوٟمف وم٘م٤مل وٓ ي٘م ،يم٤من اعمًٚمٛمقن ٓ يٜمٔمرون إمم أسمك ؾمٗمٞم٤من

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: صمالث ظمالل أقمٓمـٞمٝمـ ىمـ٤مل: ٟمٕمـؿ، ىمـ٤مل: قمٜمـدي أطمًــ 

. احلـدي٨م، ..٦م سمٜم٧م أسمك ؾمٗمٞم٤من أزوضمٙمٝم٤م، ىم٤مل: ٟمٕمـؿٌأم طمٌٞم ،اًمٕمرب وأمجٚمف

أم طمٌٞم٦ٌم شمزوضمٝم٤م رؾمقل اه صـغم اه قمٚمٞمـف  أنا  ،ومٝمذا خم٤مًمػ عم٤م صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمر

وهـل ذم  ،مؾمالم، زوضمٝم٤م إي٤مه اًمٜمجـ٤مروآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ إفمٝم٤مر أسمك ؾمٗمٞم٤من ًم

ٔمٝمـر ىمٌـؾ أن يُ  ،صمؿ ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،احلٌِم٦م

ح هؾ اًمًـػم وإظمٌـ٤مر ذم ذًمـؽ، وهلـذا سا أه٤م اإلؾمالم، ٓ ظمال، سملم أسمق

ًمـٞمس  ،وىمد أضم٤مب قمٜمف مج٤مقم٦م سم٠مضمقسم٦م ُمتٕمددة ،اسمـ طمزم ومج٤مقم٦م سم٠مٟمف ُمقوقع

وسمـلم  (6)"ضمـالء إومٝمـ٤مم"  ورد مجٞمٕمٝم٤م اسمـ اًم٘مـٞمؿ ذمأ ،ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٤ًموي ؾمّمقم٦م

ٓ قمـ ىمّمـد وشمٕمٛمـد،  ،ٟمف ُمقوقع طمّمؾ قمـ ؾمٝمق وهمٚمطأسمٓمالهن٤م، واحلؼ 

                                                 

 [.2511( سمرىمؿ ]4/1945صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.2243ضمالء إومٝم٤مم )( 2)
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ُمقضمقد ذم اًمّمحٞمحلم يمّم ٟم٘مؾ احلـ٤مومظ  ،واعمقوقع اًمذي هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

قمــ اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م أٟمـف ىمـ٤مل: إن  "اعمّمٕمد إمحر"ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اجلزري ذم 

سمؾ  ،د اًمٙمذبٛموإن يم٤من ص٤مطمٌف مل يتٕم ،يٕمٚمؿ اٟمتٗم٤مء خمؼمهاعمقوقع يراد سمف ُم٤م 

واًمٜمًـ٤مئل،  داوودسمـؾ وذم ؾمـٜمـ أيب  ،وهذا اًميب ذم اعمًٜمد ُمٜمف ،ظمٓم٠م ومٞمفأ

    أًمٗمـ٤مظ ذم سمٕمـض إطم٤مديـ٨م ُمــ هـذا أيًْمـ٤موذم صحٞمح ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري 

 اهـ .اًم٤ٌمب

ُمـ رواي٦م ذيـؽ  (0)ويمحدي٨م اإلهاء اًمذي رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

إٓ أن  ،ومٞمٝمـ٤م ذيـؽ ؿَ ِهـوَ  ،ٛمٝمـقرخم٤مًمٗم٦م عم٤م رواه اجل ،ي٤مدات سم٤مـمٚم٦موم٢من ومٞمف ز

                                                 

 [ وومـٞمٝمّم162( سمرىمؿ ]1/148[ وصحٞمح ُمًٚمؿ )3377( سمرىمؿ ]3/1318صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

قمـ ذيؽ سمـ قمٌداه سمـ أيب ٟمٛمر ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ حيدصمٜم٤م قمـ ًمٞمٚم٦م أهي سم٤مًمٜمٌل صـغم اه 

، وهـق ٟمـ٤مئؿ ذم ُمًـجد ؾبـؾ أن يـقحك إـقـفُمًجد اًمٙمٕم٦ٌم، ضم٤مء صمالصم٦م ٟمٗمر، قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ ُمـ 

 احلرام..

(: وىمقًمـف: )ىمٌـؾ أن يـقطمك  إًمٞمـف( أٟمٙمرهـ٤م 13/481ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومـتح اًمٌـ٤مري ) 

اخلٓم٤ميب واسمـ طمزم وقمٌداحلؼ واًم٘م٤مل قمٞم٤مض واًمٜمقوي، وقم٤ٌمرة اًمٜمقوي وىمع ذم رواي٦م ذيـؽ 

٤مء، أطمده٤م ىمقًمف: ىمٌؾ أن يقطمك إًمٞمـف، وهـق همٚمـط مل يقاومـؼ ـاًمٕمٚمٛمأوه٤مم أٟمٙمره٤م  -يٕمٜمل هذه  -

 ٤مء أن ومرض اًمّمالة يم٤من ًمٞمٚم٦م اإلهاء ومٙمٞمػ يٙمقن ىمٌؾ اًمقطمل...ـٛمع اًمٕمٚمٛمـقمٚمٞمف، وأضم
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ُمــ  (6)ًمٌخـ٤مريؾم٤مق إؾمـٜم٤مده ومل يًـؼ ًمٗمٔمـف، ويم٤محلـدي٨م اًمـذي رواه ا (0)ُمًٚمًّم 

وقمـغم  ،ه آزر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م٤م: يٚم٘مك إسمراهٞمؿ أسمُمرومققم٤م رل اه قمٜمف طمدي٨م أيب هريرة

: ي٤م رب  إٟمـؽ وقمـدشمٜمل أن وومٞمف: ومٞم٘مقل إسمراهٞمؿ .احلدي٨م ...وضمف آزر ىمؽمة وهمؼمة

وم٘مـد ـمٕمٜمـقا  ،احلـدي٨م...وم٠مي ظمزي أظمزى ُمـ أيب إسمٕمد ،ٓ ختزيٜمل يقم يٌٕمثقن

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  چ  : تعـاغ خ٤مًمػ ًم٘مقًمـفـومٞمف سم٠مٟمف ُم

 .(8)چڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

٦م أن إسمـراهٞمؿ : هذا ظمؼم ذم صحتف ٟمٔمـر ُمــ ضمٝمـ ٤مقمٞمكمـؾمٛموىم٤مل اإل

جٕمؾ ُمـ٤م صـ٤مر ٕسمٞمـف ـومٙمٞمػ يـ ،ٛمٞمٕم٤مدـقمٚمؿ أن اه ٓ خيٚمػ اًمقمٚمٞمف اًمًالم 

 اهـ؟ ظمزي٤م ُمع قمٚمٛمف سمذًمؽ

 قمـ هذا سمّم يٓمٚم٥م ُمـ شمٗمًػم ؾمقرة  أضم٤مبن يم٤من احل٤مومظ ىمد إو

                                                 

[ سمًٜمده إمم ؾمٚمٞمّمن سمـ سمالل ىم٤مل: طمـدصمٜمل 162( سمرىمؿ ]1/148ؾم٤مق ُمًٚمؿ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح )( 1)

ٟمس سمـ ُم٤مًمؽ حيدصمٜم٤م قمـ ًمٞمٚم٦م أهي سمرؾمقل اه  صـغم ذيؽ سمـ قمٌداه سمـ أيب ٟمٛمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أ

اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ُمـ ُمًجد اًمٙمٕم٦ٌم أٟمف ضم٤مءه صمالصم٦م ٟمٗمر ىمٌؾ أن يقطمك إًمٞمف وهق ٟم٤مئؿ ذم اعمًـجد 

 احلرام، وؾم٤مق احلدي٨م سم٘مّمتف ٟمحق طمدي٨م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين وىمدم ومٞمف ؿمٞمئ٤م وأظمر وزاد وٟم٘مص.

 [.3172( سمرىمؿ ]3/1223صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)

 [.114ؾمقرة اًمتقسم٦م ]( 3)
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ًمف، ويمذًمؽ ـمٕمـ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم طمـدي٨م زيـد  (0)(اًمٗمتح)اًمِمٕمراء ُمـ 

أٟمـ٤م ُمــ  ،سمـ٤مه ،ىمـ٤مل: يـ٤م طمذيٗمـ٦م رل اه قمٜمـفسمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمـل أن قمٛمـر ا

 اهـ .وىم٤مل: هذا حم٤مل ؟اعمٜم٤موم٘ملم

قمٜمـد همٚمٌـ٦م  رل اه قمٜمـفوًمٙمـ هذا همػم وارد: ٕٟمف صدر ُمـ قمٛمـر 

اخلق،، وقمدم أُمـ اعمٙمر، أو قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقاوع، يمّم أضم٤مب قمٜمف احلـ٤مومظ ذم 

رل اه قمــ أيب هريـرة  (8)، ويم٤محلدي٨م اًمذي رواه ُمًـٚمؿ(6))ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح(

                                                 

واجلقاب قمـ ذًمؽ أن أهؾ اًمتٗمًػم اظمتٚمٗمقا ذم اًمقىم٧م  (:8/511ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري )( 1)

ُمـ أسمٞمف، وم٘مٞمؾ يم٤من ذًمؽ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م عم٤م ُمـ٤مت آزر ُمنمـيم٤م، وهـذا اًمذي شمؼمأ ومٞمف إسمراهٞمؿ 

ٌـ٤مس وإؾمـٜم٤مده أظمرضمف اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م قمـ ؾمٕمٞمد سمــ ضمٌـػم قمــ اسمــ قم

يًتٖمٗمر ًمف، وُمـ ـمريؼ قمغم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمــ قمٌـ٤مس ٟمحـقه صحٞمح، وذم رواي٦م ومٚمّم ُم٤مت، مل 

 ىم٤مل: اؾمتٖمٗمر ًمف ُم٤م يم٤من طمٞم٤ًّم، ومٚمّم ُم٤مت أُمًؽ..

 (.414ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 2)

قمـ أيب هريرة ىم٤مل: أظمذ رؾمـقل اه  صـغم  [:2789( سمرىمؿ ]4/2149ىم٤مل ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف )( 3)

ف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞمدي وم٘م٤مل: ظمٚمؼ اه قمز وضمؾ اًمؽمسم٦م يقم اًم٧ًٌم، وظمٚمؼ ومٞمٝم٤م اجلٌـ٤مل يـقم اه قمٚمٞم

إطمد، وظمٚمؼ اًمِمجر يقم آصمٜملم، وظمٚمؼ اعمٙمروه يقم اًمثالصم٤مء، وظمٚمؼ اًمٜمقر يقم إرسمٕم٤مء، وسم٨م 

سمٕمد اًمٕمٍم ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م، ذم آظمر اخلٚمؼ ذم آظمـر  ومٞمٝم٤م اًمدواب يقم اخلٛمٞمس، وظمٚمؼ آدم 

 اًمٚمٞمؾ. ٤مت اجلٛمٕم٦م ومٞمّم سملم اًمٕمٍم إممؾم٤مقمؾم٤مقم٦م ُمـ 
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ٚمؼ اه اًمؽمسم٦م يقم اًم٧ًٌم.. وذيمر سم٤مىمل إيـ٤مم، وم٘مـد طمٙمٛمـقا سمقوـٕمف ظم قمٜمف

عمخ٤مًمٗمتف ٟمص اًم٘مرآن ذم أنا اخلٚمؼ يم٤من ذم ؾمت٦م أي٤مم ٓ ذم ؾمٌٕم٦م، وإلمج٤مع أهـؾ 

إؾمـّمء "  إظم٤ٌمر قمغم أن اًم٧ًٌم مل خيٚمؼ ومٞمف رء، وىمد سملم قمٚمتف اًمٌٞمٝم٘مل ذم

وأٟمف مم٤م همٚمط ومٞمـف  (6)رةوأؿم٤مر إمم سمٕمْمٝم٤م اسمـ يمثػم ذم ؾمقرة اًمٌ٘م  (0)"واًمّمٗم٤مت

ُمـــ يمٕمــ٥م  رل اه قمٜمــفسمٕمــض اًمــرواة ومرومٕمــف، وإٟمــّم ؾمــٛمٕمف أسمــق هريــرة 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ أطمر، وىمٕم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ هـذا اًم٘مٌٞمـؾ،  (8)إطم٤ٌمر،

وأُمـ٤م ُمـ٤م هـق ظمـ٤مرج  شمرى اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ذم يمالم اسمــ طمـزم قمـغم إطم٤مديـ٨م،

سمٓمـالن طمـدي٨م ضمًدا، ُمـ ذًمـؽ اؾمـتدٓل اًمـذهٌل قمـغم  اًمّمحٞمحلم ومٙمثػمٌ 

اعمتٕمٌد مخًّمئ٦م ؾمٜم٦م قمغم رأس ضمٌؾ وومٞمف ىمقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم: ىم٤ميًـقا 

طم٤مـمـ٧م سمخٛمًـّمئ٦م أقمٌدي سمٜمٕمٛمتل قمٚمٞمف وسمٕمٛمٚمف، ومٞمجدوا ٟمٕمٛم٦م اًمٌٍمـ ىمـد 

 فقمٌـدي اًمٜمـ٤مر.... احلـدي٨م سم٠مٟمـؾمٜم٦م، وسم٘مٞم٧م ٟمٕمٛم٦م اجلًد ًمف ومٞم٘مقل: أدظمٚمقا 

   ..................................................... : خم٤مًمػ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

                                                 

 (.٤2/125مء واًمّمٗم٤مت )ـإؾمٛم( 1)

 (.1/71شمٗمًػم اسمـ يمثػم )( 2)

 (.1/413شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم )( 3)
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ـــ هــرم ُمـــ  (0)چٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ  ذيمــر ذًمــؽ ذم شمرمجــ٦م سم

 (6))اعمٞمزان(.

ٟمزل ُمًٙمٜم٤م، وم٠مُمر  واؾمتدًٓمف قمغم سمٓمالن طمدي٨م ُمٞمنة أن قمٚمًٞم٤م 

نمب وؾمـ٘مك أصـح٤مسمف، وم٠مظمـذ رضمـال ىمـد ؾمـٙمر ـسمٜمٌٞمذ، ومٜمٌذ ذم اخلقايب، ومـ

ين قمغم ذاب  ىمد ؾمـ٘مٞمتٜمٞمف؟ وم٘مـ٤مل: ًمـٞمس ًمٞمحده، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، حتدا

أطمدك قمغم اًمنماب إٟمّم أطمدك قمغم اًمًٙمر، سم٠من هذا ُمـ صقر اًمتٙمٚمٞمػ سمّم ٓ 

 يٓم٤مق، ذيمر ذًمؽ ذم شمرمج٦م ـم٤مًم٥م سمـ قمٌداه.

قمٚمـؼ ذم ُمًـجد ىمٜمـديال، )ُمــ واؾمتدًٓمف أيًْم٤م قمغم سمٓمالن طمـدي٨م 

وُمـ سمًـط ومٞمـف طمّمـػمًا ومٚمـف ُمــ إضمـر يمـذا ،صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ

اًمٜمٌـل صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ُمـ٤مت ومل يقىمـد ذم طمٞم٤مشمـف ذم سم٠من  (8)(ويمذا

 ُمًجده ىمٜمديؾ، وٓ سمًط ومٞمف طمّمػم، وًمق يم٤من ىم٤مل ٕصح٤مسمف هذا ًم٤ٌمدروا إمم 

                                                 

 [.32ؾمقرة اًمٜمحؾ ]( 1)

 ( ذم شمرمج٦م ؾمٚمٞمّمن سمـ هرم.3/321ُمٞمزان آقمتدال )( 2)

 [.1327( سمرىمؿ ]2/273رواه اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم )( 3)
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   (0)هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، وؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ اسمـ طم٤ٌمن ذيمره ذم شمرمج٦م قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمّمن.

 (6)واؾمتدًٓمف أيًْم٤م قمغم سمٓمالن طمدي٨م )إن اه أطمٞم٤م زم أُمـل وممُمٜمـ٧م(

سم٠مٟم٦م خم٤مًمػ عم٤م صح أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اؾمت٠مذن رسمف ذم آؾمـتٖمٗم٤مر هلـ٤م، 

   (8)ن ًمف، ذيمره ذم شمرمج٦م قمٌداًمقه٤مب سمـ ُمقؾمك.ذومٚمؿ ي١م

واؾمتدٓل سمٕمض احلٗم٤مظ قمغم يمذب طمـدي٨م )ُمـ٤م أٟمـ٤م وأُمـ٦م ؾمـقداء 

ؾمٗمٕم٤مء اخلديـ قمٛمٚم٧م سمٓم٤مقم٦م اه، إٓ ؾمقاء( سم٠من اه مل جيٕمؾ ًمٜمٌٞمف قمـدٓ ُمــ 

 (2)حل٤مومظ ذم شمرمج٦م ؿمداد سمـ قمٌٞمداه ُمـ )اًمٚم٤ًمن(.، ٟم٘مٚمف اأُمتف

: وُمـ اًمدًمٞمؾ "ظمّم٤مئص اعمًٜمد"  وىم٤مل احل٤مومظ أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل ذم

قمغم أن ُم٤م أودقمف اإلُم٤مم أمحد رمحف اه شمٕم٤ممم ذم ُمًٜمده، ىمد اطمت٤مط ومٞمف إؾمـٜم٤مدا 

وُمتٜم٤م، ومل يقرد ومٞمف إٓ ُم٤م صحا قمٜمده، قمغم ُم٤م أظمؼمٟم٤م أسمـق قمـكم ىمـ٤مل: صمٜمـ٤م أسمـق 

                                                 

 (.4/5( وُمٞمزان آقمتدال )2/126اٟمٔمر اعمجروطملم )( 1)

(: وىمـد 4/91) ذم ًم٤ًمن اعمٞمـزاناحلدي٨م ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر ( 2)

وآظمـر ُمــ طمـدي٨م اسمٜمـل ُمٚمٞمٙمـ٦م ، رل اه قمٜمـفوضمدت ًمف ؿم٤مهدا ُمــ طمـدي٨م أيب هريـرة 

 واه اعمًتٕم٤من.    اجلٕمٗمٞملم، وآظمر ُمـ طمدي٨م أيب رزيـ 

 (.4/437ُمٞمزان آقمتدال )( 3)

 (.3/141ًم٤ًمن اعمٞمزان ) (4)
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ٕمٞمؿ )ح( وأٟم٤م اسمـ احلّملم ىم٤مل: أٟم٤م اسمــ اعمـذه٥م ىمـ٤مل: أٟمـ٤م اًم٘مٓمٞمٕمـل، صمٜمـل ٟم

قمٌداه، صمٜمل أيب، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىمـ٤مل: صمٜمـ٤م ؿمـٕم٦ٌم، قمــ أيب اًمتٞمـ٤مح ىمـ٤مل: 

قمـ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف  رل اه قمٜمفؾمٛمٕم٧م أسم٤م زرقم٦م حيدث قمـ أيب هريرة 

ًمقا: ومّم شم٠مُمرٟمـ٤م يـ٤م ىم٤م (0)"هيٚمؽ أُمتل هذا احلل ُمـ ىمريش"وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

رؾمقل اه؟ ىم٤مل: ًمق أن اًمٜم٤مس اقمتزًمقهؿ . ىمـ٤مل قمٌـداه: ىمـ٤مل أيب ذم ُمروـف 

اًمذي ُم٤مت ومٞمف: ارضب قمغم هذا احلدي٨م: وم٢مٟمف ظمال، إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌـل 

ىم٤مل أسمق ُمقؾمـك:  -يٕمٜمل ىمقًمف: اؾمٛمٕمقا وأـمٞمٕمقا  -صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ـ إطم٤مديـ٨م اعمِمـ٤مهػم، أُمـر وهذا ُمع صم٘م٦م رضم٤مل إؾمٜم٤مده، طملم ؿمذ ًمٗمٔمف قمـ

 سم٤مًميب قمٚمٞمف.

واؾمتدٓل احل٤مومظ قمغم يمذب اسمـ سمٓمف احلٜمٌكم اًمٗم٘مٞمـف اعمِمـٝمقر، قمـغم 

ا اًمٕمـؼماين ذَ  ـْ ووع زي٤مدة زاده٤م ذم طمدي٨م )يمٚمؿ اه ُمقؾمك( وهل ىمقًمف: )َُمـ

سم٠من يمالم اه ٓ يِمٌف يمالم اعمخٚمقىملم، وؾمـٌ٘مف  (6)اًمذي يٙمٚمٛمٜمل ُمـ اًمِمجرة(

 .إمم ذًمؽ اسمـ اجلقزي
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قمغم سمٓمالن طمدي٨م أظمرضمـف اسمــ طمٌـ٤من ذم  (6)واًمذهٌل (0)واؾمتدل هق

صحٞمحف قمـ اسمـ قمٛمر رل اه قمٜمٝمّم )يم٤من ظمـ٤مشمؿ اًمٜمٌـقة ُمثـؾ اًمٌٜمدىمـ٦م ُمــ 

سمٛمخ٤مًمٗمتـف إطم٤مديـ٨م اًمّمـحٞمح٦م ذم  (8)حلؿ، ُمٙمتقب قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اه(

 صٗم٦م ظمتؿ اًمٜمٌقة. 

 ومٝمق ُمـ ىم٤مل: أٟم٤م قم٤ممل)واؾمتدل احل٤مومظ اًمًٞمقـمل قمغم سمٓمالن طمدي٨م 

 اسمقرود ذًمؽ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وأومرد ًمذًمؽ ضمزءً  (2)ضم٤مهؾ(

وأورد ؿمـقاهده ذم )اًمّمـقاقمؼ قمـغم اًمٜمقاقمـؼ( إمم  (8)أؾمَّمه )أقمذب اعمٜم٤مهؾ(

 همػم ذًمؽ.

وىمد أيمثر اسمـ اجلقزي ذم ُمقوـققم٤مشمف ُمــ احلٙمـؿ قمـغم إطم٤مديـ٨م 

قم٤مشمف، وم٢مٟمف سملما سم٤مًمقوع ُمـ هذا اًمٓمريؼ، وؾمٌ٘مف إمم ذًمؽ اجلقزىم٤مين ذم ُمقوق

ومٞمف يمّم ىم٤مل اًمذهٌل: أطم٤مدي٨م واهٞم٦م سمٛمٕم٤مرو٦م أطم٤مدي٨م صـح٤مح هلـ٤م، وهـذا 

                                                 

 (.6/156ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)

 (.7/23ُمٞمزان آقمتدال )( 2)

 (.14/211صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (3)

 (.5/512اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال )( 4)

 ( ًم٘مد ذيمر اًمٙمت٤مب وومٞمف إسمٓم٤مل ًمٚمحدي٨م اعمذيمقر.9-1/7اٟمٔمر احل٤موي ًمٚمٗمت٤موى ًمٚمًٞمقـمل ) (5)
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ُمقوقع يمت٤مسمف: ٕٟمف ؾمّمه )إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم واًمّمـح٤مح واعمِمـ٤مهػم( يـذيمر 

احلدي٨م اًمقاهل وُيٌلم قمٚمتف، صمـؿ ي٘مـقل: سمـ٤مب ذم ظمـال، ذًمـؽ، صمـؿ يـذيمر 

         يمثـػم ُمٜمـفصحٞمح٤م فم٤مهره يٕمـ٤مرض اًمـذي ىمٌٚمـف، ىمـ٤مل اًمـذهٌل: وقمٚمٞمـف ذم

 ُمٜم٤مىمِم٤مت. اهـ

٤من ـويمذًمؽ سملما صٜمٞمٕمف هذا احل٤مومظ اًمًـٞمقـمل ذم أول يمتـ٤مب اإليٛمـ

 ُمـ )اًممًمُ اعمّمٜمققم٦م(.

 ؽصؾ

إذا شم٘مــرر هــذا، وقمٚمٛمــ٧م أن ضمــرح اًمــراوي يٙمــقن سمًــ٥ٌم روايتــف 

ًمٚمٛمٜمٙمرات واعمقوققم٤مت، وأنا اًمٜمٙم٤مرة واًمقوع سم٤مًمتٗمرد وخم٤مًمٗمـ٦م إصـقل، 

ًمح مل يتٗمرد سمٌمء ُمـ ُمروي٤مشمف، وٓ وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ٤م وم٤مقمٚمؿ أن قمٌداًمًالم سمـ ص٤م

ح وحيٙمؿ سمٙمقٟمف ُمٜمٙمر احلـدي٨م، ومـ٢مهنؿ  هق ُمٜمٙمر خم٤مًمػ ًمألصقل: طمتك جيرا

طمٙمٛمقا قمٚمٞمف سمذًمؽ ُمـ أضمؾ روايتف حلدي٨م اًم٤ٌمب، وطمـدي٨م اإليـّمن إىمـرار 

ػ مج٤مقمـ٦م ىمد وـٕما  (0)سم٤مًم٘مقل، وم٘مد ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف ُمـ )شم٤مريخ سمٖمداد(:

ًمّمٚم٧م وشمٙمٚمٛمقا ومٞمف سمٖمػم هذا احلدي٨م، صمؿ ٟم٘مؾ اًمدارىمٓمٜمل أٟمف ُمـ إئٛم٦م أسم٤م ا
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ىم٤مل: روى قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ آسم٤مئف قمـ اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ 

ٝمؿ ت، وهـق ُمـ(0)أٟمف ىم٤مل: اإليّمن إىمرار سم٤مًم٘مقل، وقمٛمـؾ سمـ٤مجلقارح.. احلـدي٨م

ث سمف إٓ ُمـ هىمف ُمٜمف. اهـ  سمقوٕمف مل حيدا

مل يـقرد ًمـف ذم اعمقوـققم٤مت ؾمـقى ويمذًمؽ ومٕمؾ اسمـ اجلقزي، وم٢مٟمف 

ًمـف، ؾمـقى  ٓ دًمٞمـؾ قمٚمٞمـف، وٓ ُمقضمـ٥ٌم  هذيـ احلديثلم، وهق ُمٜمٝمؿ حت٤مُمـٌؾ 

ُمقآشمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م يمٕم٤مدهتؿ ُمع همػمه، وم٢مٟمف مل يٜمٗمرد هبذيـ احلـديثلم، طمتـك 

 ٤مُمؾ قمٚمٞمف ُمـ أضمٚمٝمّم.تحَ ويُ  ،يتٝمؿ هبّم

ف أُم٤م طمدي٨م اًم٤ٌمب وم٘مد قمروم٧م ُم٤م ومٞمف، وأُم٤م طمدي٨م اإليّمن وم٘مـد شم٤مسمٕمـ

 قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ:

 أمحد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمّمن اًمٓم٤مئل. -1

وقمكم سمـ همراب وهق صم٘م٦م، وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم واًمدارىمٓمٜمل، وىمـ٤مل أمحـد: ُمـ٤م  -2

 رأيتف إٓ صدوىم٤م، واطمت٩م سمف اًمٜم٤ًمئل.

 ويمذًمؽ شم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمٌجكم، اظمرج هذه اعمت٤مسمٕم٤مت اًمثالث -3
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 .(0)اخلٓمٞم٥م ذم )اًمت٤مريخ(

ن سمـ وهـ٥م اًمٖمـ٤مزي، أظمرضمـف أسمـق زيمريـ٤م وشم٤مسمٕمف أيًْم٤م داوود سمـ ؾمٚمٞمّم -4

 اًمٌخ٤مري ذم ومقائده.

شم٤مسمع أسم٤م اًمّمـٚم٧م قمـغم  (6):"اًمتٝمذي٥م"  وىم٤مل احل٤مومظ أسمق احلج٤مج اعمزي ذم -5

هذا احلدي٨م احلًـ سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل اًمٓمؼمؾمت٤مين، قمـ حمٛمد سمــ صـدىم٦م 

 اًمٕمٜمؼمي، قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر. وشم٤مسمٕمف أمحد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمـكم

 ٕمٚمقي، قمـ قم٤ٌمد سمـ صٝمٞم٥م قمـ ضمٕمٗمر. اهــم٤مًم٥م اًم سمـ أيبا

 ٤مم، ـٛما ـىم٤مل احل٤مومظ اًمًٞمقـمل: وُمت٤مسمٕمتٝمّم ذم ومقائد شم  

وشم٤مسمٕمف أيًْم٤م أمحد سمــ حمٛمـد سمــ إسمـراهٞمؿ اًمـٌالذري احلـ٤مومظ، أظمرضمـف  -6

 احل٤مومظ اًمِمػمازي ذم )إًم٘م٤مب(.

 وشم٤مسمٕمف أيًْم٤م حمٛمد سمـ زي٤مد اًمًٝمٛمل، أظمرضمف اًمّم٤مسمقين ذم )اعم٤مئتلم(. -7

   (8)٤من(.ـٛمد سمـ أؾمٚمؿ، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم )ؿمٕم٥م اإليٛموشم٤مسمٕمف أيًْم٤م حم -8

                                                 

 (.1/255شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.18/81هتذي٥م اًمٙمّمل )( 2)
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وشم٤مسمٕمف أيًْم٤م قمٌداه سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، أظمرضمف اسمـ اًمًـٜمل ذم يمتـ٤مب  -9

 )اإلظمقة وإظمقات(.

،  ، وًمف ُمع هذا ؿمقاهد ُمـ طمـدي٨م أيب ىمتـ٤مدة ومٝم١مٓء شمًٕم٦م ُمت٤مسمٕمقن

رل اه  ، واسمٜمـف قمٌـداه ، وقمٛمـر سمــ اخلٓمـ٤مب ، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وقم٤مئِم٦م

 وآظمريـ. ٝمؿقمٜم

وىمد ىمـرأت ذم شمرمجـ٦م حمٛمـد سمــ قمٌـداه سمــ ـمـ٤مهر، أسمـك اًمٕمٌـ٤مس 

: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ يٕم٘مـقب، أظمؼمٟمـ٤م (0)اخلزاقمل ُمـ )شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م(

حمٛمد سمـ قمٌداه سمـ محدويف اًمٜمٞم٤ًمسمقري، طمدصمٜمل قمكم سمـ حمٛمد اعمذيمر، طمدصمٜم٤م 

د سمـ قمٌداه سمــ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمٗم٘مٞمف اًمرازي، طمدصمٜم٤م أيب، قمـ حمٛم

، وإؾمـح٤مق سمــ أمحد اسمـ طمٜمٌؾـم٤مهر ىم٤مل: يمٜم٧م واىمٗم٤م قمغم رأس أيب، وقمٜمده 

راهقيف، وأسمق اًمّمٚم٧م اهلروي، وم٘م٤مل أيب: ًمٞمحدصمٜمل يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ سمحدي٨م، 

يمـّم ٤ًم ويمـ٤من واه روـٞم -وم٘م٤مل أسمق اًمّمٚم٧م: طمدصمٜمل قمكم سمـ ُمقؾمـك اًمروـ٤م 

قمــ أسمٞمـف حمٛمـد  قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، -ؾمٛمل 

سمـ قمكم، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم، قمـ أسمٞمف احلًلم سمـ قمكم، قمــ أسمٞمـف، ىمـ٤مل: ا
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٤من ىمـقل وقمٛمـؾ، وم٘مـ٤مل ـ: اإليٛمـ ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ

، إذا ؾمـٕمط  ٛمج٤مٟملمـقط اًمـٕم: هذا ؾم : ُم٤م هذا اإلؾمٜم٤مد؟ وم٘م٤مل ًمف أيب ْمٝمؿسمٕم

ه ـسمف اًم ويف قمغم ذًمـؽ،  وإؾمح٤مق اسمـ راه،  ٛمد اسمـ طمٜمٌؾـأطمٛمجٜمقن سمرأ، وم٠مىمرا

 ومل يٜمٙمراه.

واحلـ٤مومظ اًمًـٞمقـمل ذم  (0)وىمد ذيمر اًمًخ٤موي ذم )اعم٘م٤مصد احلًـٜم٦م(

أن قمـكم سمــ  "ُمًـٜمد اًمٗمـردوس")اًمتٕم٘م٤ٌمت اعمٗمـردة(: إن اًمـديٚمٛمل ذيمـر ذم 

عم٤م دظمؾ ٟمٞم٤ًمسمقر، ظمرج قمٚمّمء اًمٌٚمـد ذم ـمٚمٌـف، حيٞمـك سمــ  ُمقؾمك اًمرو٤م 

طمـرب، وحمٛمـد سمــ راومـع، ومتٕمٚم٘مـقا  حيٞمك، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، وأمحد سمـ

سمٚمج٤مُمف، وم٘م٤مل ًمف إؾمح٤مق: سمحؼ آسم٤مئؽ اًمٓم٤مهريـ، طمدصمٜم٤م سمحدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ 

أسمٞمؽ، وم٘م٤مل: صمٜم٤م اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح أيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، وذيمـر احلـدي٨م، وم٠مومـ٤مد 

هذا أنا احلدي٨م ُمِمٝمقر قمـ اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم، وأن قمٌداًمًالم سمـ صـ٤مًمح 

٤ٌمن، واسمـ ـم٤مهر اعم٘مدد، وقمـدم شمٕمٔمـٞمٛمٝمّم مل يٜمٗمرد سمف، وُمـ ىمٚم٦م طمٞم٤مء اسمـ طم

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، أهنّم شمٙمٚمـّم ذم قمـكم سمــ ُمقؾمـك حلرُم٦م رؾمقل اه صغم اه

اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمًالم، وقمغم ُمـ ٓ حيؽمم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ُمــ اه ُمـ٤م يًـتح٘مف، 
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ُمع أن يمال ُمٜمٝمّم ُُمتٝمؿ جمروح، سمؾ رُمـك صمـ٤مٟمٞمٝمّم سم٤مًمٕمٔمـ٤مئؿ، ٟمًـ٠مل اه ؾمـؽمه 

 ُملم.وُمٕم٤موم٤مشمف، آ

وُمع قمدم شمٗمرده سمف، وم٤محلدي٨م ُمقاومؼ عم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مـرآن، وٟمٓم٘مـ٧م سمـف 

اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة، وأـمٌؼ قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ أن اإليّمن ُمٕمرومـ٦م سم٤مًم٘مٚمـ٥م، 

وىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح، وم٠مي رء يٜمٙمر ذم هـذيـ احلـديثلم طمتـك 

طمديثـف يٙمذب راوهيّم، وحيٙمؿ قمٚمٞمف سمٙمقٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىمد اقمتؼمٟمـ٤م ُمــ 

همػم ُم٤م وٕمٗمقه سمف، ومّم وىمٗمٜم٤م ًمف قمغم طمدي٨م ُمٜمٙمر، وٓ وضمدٟم٤م ًمف طمديث٤م شمٗمـرد 

يين أن، ُمـع سمٞمـ٤من ـسمف، وًمقٓ ظمق، اإلـم٤مًم٦م، ٕوردت ُمـ ذًمـؽ ُمـ٤م طمـ

 ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده.

: إذا يم٤من إُمر قمغم هذا، ومّم احل٤مُمؾ عمـ ضمرطمف قمغم ضمرطمـف، ؽنن ؾقؾ

 يًقغ هلؿ ذًمؽ. ُمع أٟمف مل يٜمٗمرد ومل ي٠مت سمٛمٜمٙمر ًمألصقل طمتك

 : احل٤مُمؾ هلؿ أُمقر:ؾؾـا

 :األمر األول

أٟمف ىمد حيّمؾ ُمٜمٝمؿ أو ُمـ سمٕمْمٝمؿ شمِمديد وشمٖم٤مل ذم سمٕمض إطمٞمـ٤من، 

ومٞمٕمدون يمؾ شمٗمرد ُمٜمٙمًرا، أو يْمٕمٗمقن يمؾ ُمـ طمّمؾ ُمٜمف ذًمـؽ، وىمـد يٌـ٤مًمغ 
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سمٕمْمٝمؿ ومٞمٙمذب وذًمؽ سم٤مـمـؾ ُمـردود، وم٘مـد وـٕمٗمقا هبـذا ُمــ هـق أؿمـٝمر 

ًـ سمــ قمـكم سمــ ؿمـٌٞم٥م اعمٕمٛمـري وأطمٗمظ ُمـ قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح، يم٤محل

احل٤مومظ ص٤مطم٥م اًمتّمـ٤مٟمٞمػ، يمّذسمـف ومْمـٚمؽ اًمـرازي، وضمٕمٗمـر سمــ اجلٜمٞمـد، 

َ ُهق ؾم٥ٌم شمٗمرده هب٤م: عم٤م يمثـر قمٚمٞمـف  وُمقؾمك سمـ ه٤مرون: ًمتٗمرده سم٠مطم٤مدي٨م، سملما

اإلٟمٙم٤مر، وىم٤مل ذم طم٘مف اًمؼمدجيل: ًمٞمس سمٕمج٥م أن يٜمٗمرد اعمٕمٛمري سمٕمنمـيـ أو 

: ىمد اؾمت٘مر احلـ٤مل (0)احل٤مومظ ذم )اًمٚم٤ًمن( صمالصملم طمديث٤م ذم يمثرة ُم٤م يمت٥م، وىم٤مل

ث سم٠مطم٤مدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م، وىمـد ىمـ٤مل إقمغم شمقصمٞم٘مف، وهم٤مي٦م ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف:  ٟمف طمدا

ٟمف رضمع قمٜمٝم٤م، وم٢من يم٤من ىمد أظمٓم٠م ومٞمٝمـ٤م يمـّم ىمـ٤مل ظمّمـٛمف، وم٘مـد إاًمدارىمٓمٜمل: 

قمل، ومذاك أرومع ًمف. اهـ  رضمع قمٜمٝم٤م وإن يم٤من ُمّمٞم٤ٌم ومٞمٝم٤م يمّم يم٤من يدا

ومٞمف اسمـ ُمردويف وسمٕمض ُمٕم٤مسيـف، وأضمـ٤مب  ويمذًمؽ اًمٓمؼماين شمٙمٚمؿ

 سم٘مقًمف: ٓ يٜمٙمر ًمف اًمتٗمرد، ذم ؾمٕم٦م ُم٤م روى. اهـ (6)قمٜمف اًمذهٌل

   (8)ويمذًمؽ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمٌداعمجٞمد اًمث٘مٗمل، وأضم٤مب قمٜمف اًمذهٌل
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سم٘مقًمف: ٓ يٜمٙمر ًمف إذا اٟمٗمرد سمحدي٨م، سمؾ وسمٕمنمة ي٘م٤مل: يم٤مٟم٧م همٚمتـف ذم اًمٕمـ٤مم 

 دي٨م.أرسمٕملم أًمٗم٤م، يٜمٗم٘مٝم٤م قمغم أصح٤مب احل

ٟٓمٗمـراده : شمٙمٚمٛمـقا ومٞمـف  -يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م -ويمذًمؽ قمٌداه سمـ ص٤مًمح 

: إن اسمـــ (0)سم٠مطم٤مديــ٨م قمـــ اًمٚمٞمــ٨م، وىمــد ذيمــر احلــ٤مومظ ذم )ُم٘مدُمــ٦م اًمٗمــتح(

ن حيٞمك سمـ سمٙمػم ي٘مـقل ذم أيب صـ٤مًمح إقمٌداحلٙمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب، وىمٞمؾ ًمف: 

وم٘م٤مل: ىمؾ ًمف: هؾ ضمئٜم٤م اًمٚمٞم٨م ىمط، إٓ وأسمق ص٤مًمح قمٜمده، رضمـؾ يمـ٤من خيـرج 

ٕمف إمم إؾمٗم٤مر وإمم اًمريػ وهق يم٤مشمٌف، ومٞمٜمٙمر قمغم هذا أن يٙمـقن قمٜمـده ُمـ٤م ُم

 ًمٞمس قمٜمد همػمه. اهـ

سمؾ شمٙمٚمٛمقا ومٞمٛمـ هق أؿمٝمر وأوصمؼ وأطمٗمظ ُمـ مجٞمع ه١مٓء، يمٕمكم سمـ 

اعمديٜمل، اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٌخ٤مري: ُم٤م اؾمتّمٖمرت ٟمٗمز قمٜمد أطمد إٓ قمٜمد قمـكم 

ر، سمٕمٚمـؾ احلـدي٨م، سمـ اعمديٜمل، واًمذي ي٘مـقل قمٜمـف احلـ٤مومظ: إٟمـف يمـ٤من أقمـا

، وشمٙمٚمؿ ومٞمـف (6)وأطمٗمظ ًمف ُمـ أمحد واسمـ ُمٕملم، وُمع ذًمؽ وم٘مد وٕمٗمف اًمٕم٘مٞمكم

، وشمٜمـزل رل اه قمٜمـفسم٥ًٌم ًمٗمٔم٦م شمٗمرد هب٤م ذم أصمر قمــ قمٛمـر سمــ اخلٓمـ٤مب 
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أشمـدري ومـٞمٛمـ  !!٘مـٞمكمًمٚمرد قمٚمٞمف، وم٘م٤مل خي٤مـمٌف: أُم٤م ًمؽ قم٘مـؾ يـ٤م قمُ  (0)اًمذهٌل

د، وؿمـٞمخف قمٌـداًمرزاق، شمتٙمٚمؿ، وم٢مٟمٜم٤م ًمق شمريمٜم٤م طمدي٨م قمـكم، وصـ٤مطمٌف حمٛمـ

وقمثّمن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وقمٗم٤من، وأسم٤من اًمٕمٓمـ٤مر، وإهائٞمـؾ، 

وأزهر اًمًّّمن، وهبز سمـ أؾمد، وصم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين، وضمرير سمـ قمٌداحلٛمٞمـد، ًمٖمٚم٘مٜمـ٤م 

إسمقاب، واٟم٘مٓمع اخلٓم٤مب، وعم٤مشمـ٧م أصمـ٤مر، واؾمـتقًم٧م اًمزٟم٤مدىمـ٦م، وخلـرج 

ُمـ ه١مٓء، أوصمؼ ُمٜمؽ سمٓمٌ٘م٤مت، سمـؾ اًمدضم٤مل، ويم٠مٟمؽ ٓ شمدري أنا يمؾ واطمد 

أوصمؼ ُمـ صم٘م٤مت يمثػميـ مل شمقردهؿ ذم يمت٤مسمؽ، ومٝمذا مم٤م ٓ يرشم٤مب ومٞمـف حمـدث، 

وإٟمّم أؿمتٝمل أن شمٕمرومٜمل ُمـ هق اًمث٘م٦م اًمث٧ٌم، اًمذي ُم٤م همٚمـط وٓ اٟمٗمـرد سمـّم ٓ 

يت٤مسمع قمٚمٞمف، سمؾ اًمث٘م٦م احل٤مومظ إذا اٟمٗمرد سم٠مطم٤مدي٨م يم٤من أرومع ًمف وأيمٛمـؾ ًمرشمٌتـف، 

سمٕمٚمؿ إصمر، ووٌٓمف دون أىمراٟمف ٕؿمٞم٤مء ُم٤م قمرومقه٤م، اًمٚمٝمـؿ  وأدل قمغم اقمتٜم٤مئف

إٓ أن يتٌـلم همٚمٓمــف وومهـف ذم اًمٌمــء ومٞمٕمـر، سمــذًمؽ، ومــ٤مٟمٔمر أول رء إمم 

أصح٤مب رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ اًمٙمٌـ٤مر واًمّمـٖم٤مر، ُمـ٤م ومـٞمٝمؿ 

أطمد إٓ وىمد اٟمٗمرد سمًٜم٦م، ومٞم٘م٤مل ًمف: هـذا احلـدي٨م ٓ يتـ٤مسمع قمٚمٞمـف، ويمـذًمؽ 

يمؾ واطمد قمٜمده ُم٤م ًمٞمس قمٜمد أظمر ُمـ اًمٕمٚمؿ، وُم٤م اًمٖمـرض هـذا!! اًمت٤مسمٕمقن 
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وم٢من هذا ُم٘مرر قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل ذم قمٚمـؿ احلـدي٨م، وإن شمٗمـرد اًمث٘مـ٦م اعمـت٘مـ، يٕمـد 

صحٞمح٤م همري٤ٌم، وإن شمٗمرد اًمّمدوق وُمـ دوٟمف، يٕمد ُمٜمٙمًرا، وإن إيمث٤مر اًمـراوي 

ه ُمـؽموك ا ُ حلـدي٨م، ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمٔم٤م أو إؾمٜم٤مدا، يّمـػم 

 صمؿ يمؾ أطمد ومٞمف سمدقم٦م، أو ًمف هٗمقة أو ذٟمقب، ي٘مدح ومٞمف سمّم يقهـ طمديثف. اهـ

ومٚمق ومروٜم٤م أن قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اٟمٗمرد سمحدي٨م أو طمديثلم، ومٝمـق 

ذم شمرمجتف: إٟمف يم٤من يمثػم اعم٤مل، ويمـ٤من يٙمـرم م ُمثؾ ه١مٓء، ظمّمقص٤م وىمد شم٘مد

٧م، اعمِم٤ميخ، ويتٓمٚم٥م ُم٤م قمٜمـدهؿ ُمــ همريـ٥م احلـدي٨م ذم ومْمـؾ أهـؾ اًمٌٞمـ

ومٙم٤مٟمقا خيّمقٟمف هب٤م، يمّم يم٤من يٗمٕمؾ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمٌداعمجٞمد اًمث٘مٗمل، ومٙمٞمػ 

 وهق مل يٜمٗمرد هب٤م.

 :األمر اـثاين

طمقن اًمراوي: ًمٙمقٟمف روى طمديث٤م ُمٜمٙمإهنؿ ىمد جُي  ع ـًرا، وهـق شمقؾمــر 

ردود أيًْم٤م، وم٘مد ٟم٘مؾ اًمذهٌل قمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمدان أٟمف ىم٤مل ـ٤مـمؾ ُمـسم

ؿمٞمخ ص٤مًمح روى اًمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤ميمػم، صمـؿ شمٕم٘مٌـف  ذم أمحد سمـ قمت٤مب اعمروزي:

، صمـؿ إن اًمـذهٌل همٗمـؾ قمــ هـذا، (0)سم٘مقًمف: ُم٤م يمؾ ُمـ روى اعمٜم٤ميمػم وـٕمٞمػ
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احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اًمٌجكم، وىم٤مل: مل أر ومٞمف يمالًُمـ٤م، ًمٙمــ  (0)ومذيمر ذم )اعمٞمزان(

 ؾم٤مق احل٤ميمؿ ذم شمرمجتف ُمٜم٤ميمػم قمدة. اهـ 

ن ًمذيمر هذا اًمرضمؾ ذم هـذا وىم٤مل: ُم٤م يم٤م (6)ومتٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم )اًمٚم٤ًمن(

اًمٙمت٤مب ُمٕمٜمك: وم٢مٟمف ُمـ يم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمـؿ واًمٗمْمـؾ، صمـؿ ؾمـ٤مق شمرمجتـف إمم أن 

ىم٤مل: ومٚمق يم٤من يمؾ ُمـ روى ؿمٞمئ٤م ُمٜمٙمـًرا اؾمـتحؼ أن يـذيمر ذم اًمْمـٕمٗم٤مء، عمـ٤م 

ؾمٚمؿ ُمـ اعمحدصملم أطمد، ٓ ؾمٞمّم اعمٙمثر ُمٜمٝمؿ، ومٙمـ٤من إومم أن ٓ يـذيمر هـذا 

 اًمرضمؾ جلالًمتف. اهـ

ٗمؾ قمـ هذا أيًْم٤م وم٤مؾمتدرك ذم )اًمٚم٤ًمن( أئٛم٦م أضمـالء صمؿ إن احل٤مومظ هم

ٓ ُمقضم٥م ًمذيمرهؿ إٓ اًمنمه، وطم٥م آؾمـتٙمث٤مر، واًمٙمـّمل ه وطمـده، وذم 

ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ٓ يت٤مسمع قمـغم  (8)شمرمج٦م صم٤مسم٧م سمـ قمجالن ُمـ )ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري(

طمديثف، وشمٕم٘م٥م ذًمؽ أسمق احلًـ سمـ اًم٘مٓم٤من سم٠من ذًمـؽ ٓ ييـه، إٓ إذا يمثـر 

 اعمٜم٤ميمػم، وخم٤مًمٗم٦م اًمث٘م٤مت. ىم٤مل احل٤مومظ: وهق يمّم ىم٤مل. اهـ ُمٜمف رواي٦م

                                                 

 (.2/317زان آقمتدال )ُمٞم( 1)

 (.2/317ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 2)

 (.394ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 3)
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وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: ىمقهلؿ روى ُمٜمـ٤ميمػم ٓ ي٘متيضـ سمٛمجـرده شمـرك 

ذم حمٛمـد سمــ  أمحد اسمــ طمٜمٌـؾروايتف، طمتك شمٙمثر اعمٜم٤ميمػم ذم روايتف، وىمد ىم٤مل 

 (0)إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل: روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة، وهـق ممــ اشمٗمـؼ قمٚمٞمـف اًمِمـٞمخ٤من،

 . اهـ(إٟمّم إقمّمل سم٤مًمٜمٞم٤مت)رضمع ذم طمدي٨م: وإًمٞمف اعم

وىمد شمٙمٚمٛمقا ذم اًمٓمؼماين، وأيب ٟمٕمٞمؿ، واسمـ ُمٜمدة، واحلـ٤ميمؿ، ومج٤مقمـ٦م 

ُمـ احلٗم٤مظ: ٕضمؾ روايتٝمؿ اعمٜمـ٤ميمػم أيًْمـ٤م، وأضمٞمـ٥م قمـٜمٝمؿ سمجـقاب آظمـر، 

ذيمرشمف ذم همػم هذا اعمقوع، ومٚمق ومروـٜم٤م أن قمٌداًمًـالم سمــ صـ٤مًمح وىمـع ذم 

ه ُمٜمٙمر احلدي٨م يمّم قمروم٧م. طمديثف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم، ومذًمؽ ٓ  يّمػم 

 :األمر اـثاـث

أهنــؿ ىمــد ئمٜمــقن شمٗمــرد اًمــراوي سم٤محلــدي٨م، ومٞمٕمدوٟمــف ذم ُمٜمٙمراشمــف، 

ويتٙمٚمٛمقن ومٞمف ُمـ أضمٚمف، ويٙمقن هق ذم اًمقاىمع سمريئ٤م ُمٜمف: ًمقضمقد ُمتـ٤مسمٕملم ًمـف 

قمٚمٞمف، مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ اعمجرطمقن، سمحٞم٨م ًمق اـمٚمٕمقا قمٚمٞمٝمؿ عم٤م ضمرطمقه، وهـذا 

 (6)٤م اؾمتٞمٕم٤مب أُمثٚمتف أو ُم٘م٤مرسمتف، وىمد ىم٤مل أسمـق طمـ٤مشمؿُمقضمقد سمٙمثرة يٓمقل ُمٕمٝم

                                                 

 [.1917( سمرىمؿ ]3/1515[ وُمًٚمؿ )6553( سمرىمؿ ]6/2551صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (.2/425اجلرح واًمتٕمديؾ )( 2)
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واحلدي٨م اًمذي رواه سم٤مـمؾ. ومتٕم٘مٌف احلـ٤مومظ ذم  ،ٞم٤من سمـ قمٛمرو: إٟمف جمٝمقلذم سمَ 

سم٠مٟمف ًمٞمس سمٛمجٝمقل، وأن اًمٕمٝمدة ذم احلدي٨م ًمٞم٧ًم قمٚمٞمف: ٕٟمـف مل  (0))اعم٘مدُم٦م(

 . اهـ"اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ"يٜمٗمرد سمف يمّم ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم 

ومتح سمــ ؾمـٚمٛمقيف سمــ محـران سمحـدي٨م، ومتٕم٘مٌـف  ووٕمػ اسمـ ـم٤مهر

 احل٤مومظ سم٠مٟمف مل يٜمٗمرد سمف، وأن اسمـ طم٤ٌمن ذيمره ذم اًمث٘م٤مت.

واهتؿ احل٤ميمؿ أسم٤م سمٙمر اًم٤ٌمهمٜمـدي احلـ٤مومظ سمحـدي٨م، وىمـ٤مل: مل يت٤مسمٕمـف 

قمٚمٞمف أطمد ذم اإلؾمالم، ويم٤من ئمـ ذًمؽ إمم أن أظمؼمه اسمـ اعمٔمٗمر احلـ٤مومظ سمـ٠من 

 اًمٌزار شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف.

ُمٝمٜم٤م سمــ حيٞمـك اًمًـ٤مُمل صـ٤مطم٥م اإلُمـ٤مم أمحـد: ويمذًمؽ شمٙمٚمٛمقا ذم 

ًمٔمٜمٝمؿ أٟمف اٟمٗمرد سمحدي٨م ذم اجلٛمٕم٦م، وًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ شمقسمع قمٚمٞمف يمـّم ذيمـره 

 اسمـ قمٌداًمؼم.

وىمد جيرح أطمدهؿ اًمراوي سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمرد، صمؿ ي٘مػ سمٕمد ذًمـؽ قمـغم 

طمف، صمؿ يقصم٘مف يم٘مقل احلـ٤ميمؿ ذم )اعمًـتدرك( اعمت٤مسمع، ومٞمٕمر، سمراءة اًمذي ضمرا
(6) 

                                                 

 (.393ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 1)

 [.3147( سمرىمؿ ]2/319اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم )( 2)
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تؾ احلًلم: يمٜم٧م أطم٥ًم دهًرا أن اعمًٛمٕمل شمٗمرد هبـذا احلـدي٨م ذم طمدي٨م ىم

قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، طمتك طمدصمٜم٤مه أسمق حمٛمد اًمًٌٞمٕمل، صمٜم٤م قمٌداه سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مضمٞم٦م، 

 صمٜم٤م محٞمد سمـ اًمرسمٞمع، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ سمف.

وىمقل اسمـ طم٤ٌمن ذم إؾمح٤مق سمـ حيٞمك: أدظمٚمٜم٤مه ذم اًمْمٕمٗم٤مء عم٤م يم٤من ومٞمف 

ذا آضمتٝمـ٤مد أدى إمم أن يـؽمك ُمـ٤م مل يتـ٤مسمع ُمـ اإلهب٤مم، صمؿ ؾمؼمت أظم٤ٌمره، وم٢م

 قمٚمٞمف، وحيت٩م سمّم واومؼ اًمث٘م٤مت.

وىمقل اخلٓمٞم٥م: ذم طمدي٨م يمٜم٧م أفمـ احلٛمؾ ومٞمف قمغم اًمٗم٘م٤مقمل، طمتك 

ذيمر قمٌداًمٖمٗم٤مر سمـ قمٌداًمقاطمد إرُمقي أن حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ُمِمـٝمقر قمٜمـدهؿ 

 صم٘م٦م، صمؿ سملم قمٚمٞم٦م احلدي٨م إمم همػم ذًمؽ.

م سمـ ص٤مًمح، وم٢مهنؿ فمٜمقا اٟمٗمراده وهٙمذا وىمع ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمٌداًمًال

طمقا سمف، واًمقاىمع ظمال، ذًمـؽ يمـّم  سمحدي٨م اًم٤ٌمب، وطمدي٨م اإليّمن، يمّم سا

رأي٧م، وهبذا رد حيٞمك سمـ ُمٕملم قمغم ُمــ اهتٛمـف سمحـدي٨م اًمٌـ٤مب، وم٘مـ٤مل: ُمـ٤م 

 وهق صم٘م٦م. شمريدون ُمٜمف، وم٘مد طمدث سمف اًمٗمٞمدي

 :األمر اـرابع

 ٜمٙمر خم٤مًمػ إهنؿ ىمد يٗمٕمٚمقن ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم أن طمدي٨م اًمراوي ُم
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ًمألصقل، وهق قمغم ظمال، ذًمؽ ذم اًمقاىمع، واًم٥ًٌم ومٞمف قمـدم اهتـدائٝمؿ إمم 

ـمريؼ اجلٛمع سملم اعمتٕم٤مرولم، واحلٙمؿ سمقوع احلـدي٨م اعمٕمـ٤مرض، ٓ يّمـ٤مر 

ر اجلٛمع، يمّم هـق ُمٜمّمـقص قمٚمٞمـف ذم إصـقل، أو ًمٔمـٜمٝمؿ  إًمٞمف إٓ قمٜمد شمٕمذُّ

ٜمٝمؿ يمثػم ضمًدا، وُمــ اعمٕم٤مرو٦م ُمع اٟمتٗم٤مئٝم٤م ذم ٟمٗمس إُمر، ووىمقع هذا أيًْم٤م ُم

ٟمف أصـٞم٧ٌم أأُمثٚمتف طمٙمؿ اسمـ طم٤ٌمن سمقوع طمدي٨م قمٌداه سمـ قمٌداه سمـ أيب: 

صمٜمٞمتف يقم ُأطمد، وم٠مُمره رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ سم٤مختـ٤مذ صمٜمٞمـ٦م ُمــ 

، وطمدي٨م اسمـ قمٛمر: أن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: هنك أن (0)ذه٥م

ويمٞمـػ يـ٠مُمر اعمّمـٓمٗمك  ،ان ُمقوـققم٤منيّمكم إمم ٟم٤مئؿ أو حمدث، وم٘م٤مل: هذ

صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مخت٤مذ اًمثٜمٞم٦م ُمـ اًمـذه٥م؟ وىمـد ىمـ٤مل: إن اًمـذه٥م 

، ويمٞمػ يٜمٝمك قمـ اًمّمالة إمم اًمٜمـ٤مئؿ، وىمـد (6)واحلرير حمرُم٤من قمغم ذيمقر أُمتل

وشمٕم٘مٌف اًمـذهٌل سم٘مقًمـف:  (8)يم٤من يّمكم وقم٤مئِم٦م رل اه قمٜمٝم٤م سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٌٚم٦م،

 ٤م ظمؼم ـٓ ؾمٞمٛم :سمٛمجرد ُم٤م أسمديتف طمٙمؿ ومٞمف ٟمٔمر ،٤م سم٤مًمقوعـطمٙمٛمؽ قمٚمٞمٝمٛم

                                                 

 [.2185( سمرىمؿ ]6/143ٌزار )ُمًٜمد اًم( 1)

 [.5434( سمرىمؿ ]12/251صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )( 2)

 [.512( سمرىمؿ ]1/366[ وُمًٚمؿ 376( سمرىمؿ ]1/151صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 3)
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   (0).قصكمذيمر ذًمؽ ذم شمرمج٦م أسم٤من سمـ ؾمٗمٞم٤من اعم ،اًمثٜمٞمتلم

سمقوع طمدي٨م اسمـ قمٛمرو: ظمرج رؾمـقل اه صـغم  (6)وطمٙمؿ اًمذهٌل

: شمًٛمٞم٦م أهـؾ اجلٜمـ٦م، وشمًـٛمٞم٦م  اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذات يقم وذم يده يمت٤مسم٤من

، سم٠مٟمف ي٘متيض أن يٙمـقن زٟمـ٦م  ؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ٤مء آسم٤مئٝمـ٤مئٝمؿ وأؾمٛمـأهؾ اًمٜم٤مر، سم٠مؾمٛم

: وًمٞمس ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ  سم٘مقًمف (8)، وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم )اًمٚم٤ًمن( اًمٙمت٤مسملم قمدة ىمٜم٤مـمر

ـــرج  ـــد أظم ـــ٦م، وىم ـــزة قمٔمٞمٛم ـــق ُمٕمج ـــؾ ه ـــالزم، سم ـــ٤مسملم سم ـــ٦م اًمٙمت زٟم

                                                 

 (.1/121ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

 (.439-5/438ُمٞمزان آقمتدال )(2)

 (.4/93ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 3)
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ٛم٦م قمٌـداًمقه٤مب سمــ ـا. اهـ، ذيمر ذًمؽ ذم شمرضمـٛمتـ ؿم٤مهدً ـهلذا اًم (0)اًمؽمُمذي

 مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين. 

 ؿمٙم٤مًمف.إ، سمّم أزال  شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف ص٤مطم٥م اإلسمريزواحلدي٨م  : ؾؾت

وأطمًـ ُمٜمف وأىمرب ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ يمالم اسمــ اًمٕمـريب ذم )اًمٕم٤مروـ٦م( 

، وأٟمف ًمـٞمس  ، قمٚمؿ أن احلدي٨م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٤مدي٤مت وم٢من ُمـ وىمػ قمٚمٞمف وشمدسمره

 ًٓ  . أصاًل ومٞمف إؿمٙم٤م

                                                 

[ قمـ قمٌداه سمـ قمٛمـرو سمــ 2141سمرىمؿ ]  ضم٤مُمٕمفذميِمػم احل٤مومظ اسمـ طمجر إمم ُم٤م رواه اًمؽمُمذي ( 1)

: أشمدرون ُم٤م  : ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اه  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وذم يده يمت٤مسم٤من وم٘م٤مل اًمٕم٤مص ىم٤مل

: هذا يمتـ٤مب  ، وم٘م٤مل ًمٚمذي ذم يده اًمٞمٛمٜمك ، إٓ أن ختؼمٟم٤م : ٓ ي٤م رؾمقل اه ؟ وم٘مٚمٜم٤م هذان اًمٙمت٤مسم٤من

، صمؿ أمجؾ قمغم آظمرهؿ ومال يـزاد  ، وأؾمّمء آسم٤مئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ جلٜم٦م، ومٞمف أؾمّمء أهؾ ا ُمـ رب اًمٕم٤معملم

، ومٞمف أؾمّمء أهؾ  : هذا يمت٤مب ُمـ رب اًمٕم٤معملم ، صمؿ ىم٤مل ًمٚمذي ذم ؿمّمًمف اومٞمٝمؿ وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمدً 

، وم٘م٤مل  ا، صمؿ أمجؾ قمغم آظمرهؿ ومال يزاد ومٞمٝمؿ وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمؿ أسمدً  اًمٜم٤مر، وأؾمّمء آسم٤مئٝمؿ وىم٤ٌمئٚمٝمؿ

: ومـ٢من ا : ؾمـددوا وىمـ٤مرسمق ؟!! وم٘م٤مل ٕمٛمؾ ي٤م رؾمقل اه إن يم٤من أُمر ىمد ومرغ ُمٜمف: ومٗمٞمؿ اًم أصح٤مسمف

، وإن ص٤مطم٥م اًمٜم٤مر خيتؿ ًمف سمٕمٛمـؾ  ، وإن قمٛمؾ أي قمٛمؾ ص٤مطم٥م اجلٜم٦م خيتؿ ًمف سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م

، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ سمٞمديـف ومٜمٌـذمه٤م صمـؿ  أهؾ اًمٜم٤مر وإن قمٛمؾ أي قمٛمؾ

 ، وومريؼ ذم اًمًٕمػم. ، ومريؼ ذم اجلٜم٦م ٤ٌمدىم٤مل: ومرغ رسمٙمؿ ُمـ اًمٕم
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ه أن حيـ٥م اه ـ ها : )َُمـ أيًْمـ٤م سمـٌٓمالن طمـدي٨م (0)وطمٙمؿ اًمـذهٌل

اعمّم٤مطمػ إٟمّم اختـذت سمٕمـد اًمٜمٌـل صـغم  سم٠منا  (6)أ ذم اعمّمحػ(ورؾمقًمف ومٚمٞم٘مر

ومٗمـل  : : هـذا اًمتٕمٚمٞمـؾ وـٕمٞمػ ، وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ سم٘مقًمـف اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

،  : خم٤موم٦م أن يٜم٤مًمف اًمٕمدو هنك أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو (8)اًمّمحٞمحلم

طمػ؟! وُم٤م اعم٤مٟمع أن يٙمقن اه أـمٚمع ٟمٌٞمف قمغم أٟمف أصـح٤مسمف ؾمـٞمتخذون اعمّمـ٤م

 (8)، سمؾ طمٙمؿ ذم يمت٤مسمـف )اًمٕمٚمـق ًمٚمٕمـكم اًمٖمٗمـ٤مر((2)ذيمره ذم شمرمج٦م احلر سمـ ُم٤مًمؽ

ُمع آقمؽما، سمّمح٦م  (2): )ًمق دمم أطمديمؿ سمحٌؾ هلٌط قمغم اه( سمٜمٙم٤مرة طمدي٨م

 : ًمٙمقٟمف مل يٕمر، وضمٝمف. إؾمٜم٤مده

                                                 

 (.2/214ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

 : ُمٜمٙمر.. [ وىم٤مل2219رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليّمن سمرىمؿ ]( 2)

 [.1869[ وصحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ ]2828صحٞمح اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ]( 3)

 .(2/185ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 4)

        اعمحدث طمًـ سمـ قمكم اًمً٘م٤م، قمٚمٞمف : ٤مب( وًم٘مد طمٙمؿ حم٘مؼ اًمٙمت258اٟمٔمر اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر )( 5)

 سم٤مًمقوع واًمٜمٙم٤مرة.

[ واسمــ أيب قم٤مصـؿ ذم 3298[ واًمؽمُمـذي ذم ضم٤مُمٕمـف سمـرىمؿ ]8814رواه أمحد ذم ُمًٜمده سمرىمؿ ]( 6)

 (.2/562( وأسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م )1/255اًمًٜم٦م )
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سمٕمــد  (0)وىمــ٤مل ومٞمــف أيًْمــ٤م ذم طمــدي٨م )شمٕمــدد إٟمٌٞمــ٤مء ذم يمــؾ أرض(

:  ٕمجـ٥م! ىمـ٤ملا ًمٚمت، يمتٌتٝم٤م اؾمتٓمرادً   اًم٤ًمُمع: وهذه سمٚمٞم٦م حُتػم   شمّمحٞمح ؾمٜمده

 واؾمٙم٧م. اهـ وهق ُمـ ىمٌٞمؾ اؾمٛمع

: )ؾمدوا يمؾ سم٤مب ذم اعمًـجد إٓ  وطمٙمؿ اسمـ اجلقزي سمقوع طمدي٨م

 ، قمٛمٚمتف اًمراومْم٦م. سم٠مٟمف ُم٘م٤مسمؾ حلدي٨م أيب سمٙمر (6)سم٤مب قمكم(

: هـذه دقمـقى مل يًـتدل  سم٘مقًمـف (8)وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم )اًم٘مقل اعمًدد(

                                                 

ىمقًمف   أٟمف ىم٤مل قمٜمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝمّم [ وٟمّمف:3822رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سمرىمؿ ]( 1)

ىم٤مل: ؾمٌع أرولم ذم يمؾ أرض ٟمٌـل يمٜمٌـٞمٙمؿ،   چىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب     چ  شمٕم٤ممم:

 وآدم يممدم، وٟمقح يمٜمقح، وإسمراهٞمؿ يم٢مسمراهٞمؿ..

 شم٘مدم خترجيف. ( 2)

وًم٘مد ورد احلدي٨م سم٠من اًم٤ٌمب اًمذي مل ُيًد هق سم٤مب أسمق سمٙمر، وًم٘مد أومرد احلـ٤مومظ اًمًـٞمقـمل هـذا  

ىم٤مل اًمٕمٚمّمء ٓ ُمٕم٤مروـ٦م  :ىم٤مل ومٞمف (ؿمد إصمقاب ذم ؾمد إسمقاب) ًت٘مؾ أؾمّمهاعمقوقع سمٙمت٤مب ُم

سملم إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ أٟمف ؾمد إسمقاب إٓ سم٤مب أيب سمٙمر ، وسملم اعمـذيمقرة 

طمدامه٤م همػم إظمـرى، وم٘مّمـ٦م إذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ أٟمف ؾمد إسمقاب إٓ سم٤مب قمكم، وم٢مهنّم ىمّمت٤من 

أن يٛمـر ذم اعمًـجد وهـق  وهل ذم ؾمد إسمقاب اًمِم٤مرقم٦م، وىمد يم٤من أذن ًمٕمكم يم٤مٟم٧م ُمت٘مدُم٦م قمكم

 .(2/15)وي ًمٚمٗمت٤موى ٤ماٟمٔمر احل...ُمت٠مظمرة ذم ُمرض اًمقوم٤مة ضمٜم٥م، وىمّم٦م أيب سمٙمر

 (.16اًم٘مقل اعمًدد )( 3)
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، وهـذا إىمـدام قمـغم رد  ٤مًمٗمـ٦م احلـدي٨م اًمـذي ذم اًمّمـحٞمحلمقمٚمٞمٝم٤م إٓ سمٛمخ

، وٓ يٜمٌٖمـل اإلىمــدام قمـغم احلٙمــؿ  إطم٤مديـ٨م اًمّمـحٞمح٦م سمٛمجــرد اًمتـقهؿ

، وٓ يٚمزم ُمـ شمٕمذر اجلٛمع ذم احلـ٤مل أٟمـف  سم٤مًمقوع إٓ قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع

، وـمريـؼ اًمـقرع ذم ُمثـؾ  ومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمـٞمؿ : ٕنا  ٓ يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ

، إمم أن ئمٝمر ًمٖمػمه  ، سمؾ يتقىمػ ومٞمف ٙمؿ قمغم احلدي٨م سم٤مًمٌٓمالن، أن ٓ حي هذا

 ، وهذا احلدي٨م ُمـ هذا اًم٤ٌمب. اهـ ُم٤م مل ئمٝمر ًمف

، سمقوــع طمـدي٨م )ُمــ مجـع سمــلم (0)وطمٙمٛمـف أيًْمـ٤م شم٘مٚمٞمـًدا ًمٚمٕم٘مـٞمكم

، وم٘مـد أشمـك سم٤مسمـ٤م ُمــ أسمـقاب اًمٙمٌـ٤مئر( سم٠مٟمـف ُمٕمـ٤مرض  صالشملم ُمـ همػم قمذر

ل صغم اه قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ مجـع سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌ

، وطمٙمٛمف أيًْم٤م سمقوع طمدي٨م )ُمــ  ، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم

ا ومٞمـف وقمٞمـدً  سم٠منا  (6)، وم٘مد سمرئ ُمـ اه وسمرئ اه ُمٜمف( اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤م أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م

، وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم )اًم٘مـقل  قمغم اًمؼماءة ممـ ومٕمؾ ذًمؽ وهق ٓ يٙمٗمر ُمِمتٛماًل 

                                                 

 (.1/247وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )( 1)

 شم٘مدم خترجيف.( 2)
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،  هـذا ُمــ إطم٤مديـ٨م اًمـقاردة ذم ُمٕمـرض اًمزضمـر واًمتٜمٗمـػم سم٠منا  (0)اعمًدد(

 وفم٤مهره همػم ُمراد. 

، وقمـغم  ، شمِمتٛمؾ قمغم اًمؼماءة وىمد وردت قمدة أطم٤مدي٨م ذم اًمّمحٞمح

، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمققمٞمد اًمِمديد ذم طمؼ ُمـ ارشمٙم٥م أُمـقًرا ًمـٞمس  ٟمٗمل اإليّمن

ذم اًمّمـحٞمح  رل اه قمٜمف، يمحدي٨م أسمك ُمقؾمك  ومٞمٝم٤م ُم٤م خيرج قمـ اإلؾمالم

)ٓ يـزين  رل اه قمٜمـف، وطمـدي٨م أيب هريـرة  (6) اًمؼماءة ممـ طمٚمؼ وؾمـٚمؼذم

، يمـ٤من  ، ومّم يم٤من اجلـقاب قمٜمٝمـ٤م إمم همػم ذًمؽ (8)اًمزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـ(

، وٓ جيقز اإلىمدام قمـغم احلٙمـؿ سم٤مًمقوـع ىمٌـؾ  هق اجلقاب قمـ هذا احلدي٨م

 اًمت٠مُمؾ واًمتدسمر. اهـ

، مل يـزده اه  ًمٕمزهـ٤موطمٙمٛمف أيًْم٤م سمقوع طمدي٨م )ُمـ شمـزوج اُمـرأة 

 ًٓ ـــ٤ممم إٓ ذ ـــ شمٕم ـــ٤م، وَُم ـــرأة عم٤مهل ـــزوج اُم ـــ٤ممم إٓ  ـ شم ـــزده اه شمٕم ، مل ي

                                                 

 (.21اًم٘مقل اعمًدد )( 1)

: رومع اًمّمـقت. اًم٘مـ٤مُمقس  ، واًمّمٚمؼ [ وؾمٚمؼ ًمٖم٦م ذم َصَٚمَؼ 114( سمرىمؿ ]1/111رواه ُمًٚمؿ )( 2)

 ، ُم٤مدة ]ص ل ق[. اعمحٞمط

 .رل اه قمٜمف [ ُمـ رواي٦م أيب هريرة57[ وُمًٚمؿ سمرىمؿ ]6425رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ] (3)
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سم٠مٟمف خم٤مًمػ عم٤م ذم اًمّمحٞمح )شمـٜمٙمح اعمـرأة عم٤مهلـ٤م وحلًـٌٝم٤م  (0)ا...احلدي٨م(وم٘مرً 

خ٤مًمػ عمـ٤م ذم ـوشمٕم٘مٌـف احلـ٤مومظ اًمًـٞمقـمل سمـ٠من احلـدي٨م ًمـٞمس ُمـ (6)ومج٤مهل٤م(

،  ، سمـؾ اإلظمٌـ٤مر سمـّم يٗمٕمٚمـف اًمٜمـ٤مس ًمؽ، إُمر سمذ : ٕٟمف ًمٞمس اعمراد اًمّمحٞمح

 : )وم٤مفمٗمر سمذات اًمديـ شمرسم٧م يداك(. وهلذا ىم٤مل ذم آظمر احلدي٨م

سم٠مٟمـف  (8)وطمٙمٛمف أيًْم٤م سمقوع طمـدي٨م )وًمـد اًمزٟمـ٤م ٓ يـدظمؾ اجلٜمـ٦م(

ــ٤ممم: ــف شمٕم ــّم ىمقًم  (2)چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ  خمــ٤مًمػ ًمألصــقل، وأقمٔمٛمٝم

قمــ سمٕمـض  (8)"يـشمـ٤مريخ ىمـزو"وشمٕم٘مٌف احل٤مومظ اًمًٞمقـمل سمّم ٟم٘مٚمف اًمراومٕمل ذم 

                                                 

 [.2342[ واعمٕمجؿ إوؾمط سمرىمؿ ]11رواه اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم سمرىمؿ ]( 1)

 .رل اه قمٜمف [ ُمـ وراي٦م أيب هريرة1466ًٚمؿ سمرىمؿ ][ وُم4812رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ]( 2)

اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقوقع  ذم ىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري  هذا طمدي٨م ُمقوقع يمّم ٟمص قمٚمٞمف اًمٕمٚمّمء،( 3)

ذم  ؾـال اـعجؾـقينو(  ٓ أصـؾ ًمـف "وًمد اًمزٟم٤م ٓ يدظمؾ اجلٜمـ٦م"طمدي٨م : ) [.391( سمرىمؿ ]214)

يدور طـذ  "وـد اـزكا ال يدخؾ اجلـة" :[2918رىمؿ ]( سم2/452يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس  )

هق باصؾ، وألكف خمـاـػ ـؼقــف  "سػر اـسعادة"األـسـة وال أصؾ ـف، وؾال صاحب اـؼامقس دم 

وُمـ أراد ُمزيد إيْم٤مح قمـ هذا ومٚمٞمٜمٔمر يمت٤مب شمّمحٞمح إومٝمـ٤مم  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  چ  تعاغ:

ـ طم٤مُمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ.ومٞمّم يٜم٥ًم إمم ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمٕمٚمقي سم
 

 [.164ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]( 4)

 (.2/146اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ )( 5)
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إئٛم٦م ُمـ أنا ُمٕمٜم٤مه: أٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م سمٕمٛمؾ أصٚمف، سمخال، وًمـد اًمرؿمـدة، 

وم٢مٟمف إذا ُم٤مت ـمٗمال وأسمقاه ُم١مُمٜم٤من، حلؼ هبّم، وسمٚمغ درضمتٝمّم سمّمـالطمٝمّم قمـغم 

 (0)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    چ  ُمــ٤م ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم:

ٜم٘مٓمـع،  وأُمـ٤م ووًمد اًمزاين ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م سمٕمٛمؾ أصٚمف، أُمـ٤م اًمـزاين، ومٜمًـٌف ُم

اًمزاٟمٞم٦م ومِم١مم زٟم٤مه٤م وإن صٚمح٧م، يٛمٜمع ُمـ وصقل سمريم٦م صالطمٝم٤م إًمٞمف. اهــ 

 إمم همػم ذًمؽ.

وطمدي٨م اًم٤ٌمب أيًْم٤م ُمــ هـذا اًم٘مٌٞمـؾ، ومـ٢مهنؿ شمقمهـقا ُمٜمـف أنا ومٞمـف 

، وذًمــؽ خمــ٤مًمػ رل اه قمٜمــفقمــغم أيب سمٙمــر  رل اه قمٜمــفشمٗمْمــٞمال ًمٕمــكم 

إمم شمٙمـذي٥م رواشمـف،  ٕصقل أهؾ اًمًٜم٦م، يمّم سح سمف يمثـػم ُمـٜمٝمؿ، ومٌـ٤مدروا

 وإُمر ظمال، يمّم ؾم٠مذيمره.

 :األمر اخلامس

وراويف ُمتٝمؿ سم٤مًمتِمـٞمع، سمـؾ  رل اه قمٜمفيمقن احلدي٨م ذم ومْمؾ قمكم 

جمرد يمقن احلدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ، ُمـ أيمؼم أؾم٤ٌمب اًمٓمٕمـ قمٜمـدهؿ ذم اًمـرواة، 

وًمق مل ُيتٝمٛمقا سمتِمٞمع، وم٢من ُمـ روى ذًمؽ ٓ يتقىمٗمقن ذم ـمٕمٜمف، وٓ يتقرقمـقن 

                                                 

 [.21ؾمقرة اًمٓمقر ]( 1)
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، وًمق يم٤من أوصمؼ اًمث٘مـ٤مت، وأقمـدل اًمٕمـدول، وىمـد شم٘مـدم قمــ أيب قمـ ضمرطمف

زرقم٦م أٟمف ىم٤مل: )يمؿ ُمـ ظمٚمـٍؼ اومتْمـحقا هبـذا احلـدي٨م( يٕمٜمـل أنا يمـؾ ُمــ 

ث سمف، حيٙمٛمقن قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػ، وًمق يم٤من ُمٕمرووًم٤م قمٜمدهؿ أٟمف صم٘م٦م، ومـدًمٞمؾ  طمدا

اًمْمٕمػ، هق اًمتحدي٨م سمٗمْمؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، طمتك أهنؿ وٕمٗمقا سمف مج٤مقم٦م 

اعمِمـ٤مهػم، ورُمـقهؿ سمـ٤مًمرومض واًمتِمـٞمع، يمٛمحٛمـد سمــ ضمريـر  ُمـ احلٗمـ٤مظ

اًمٓمؼمي، شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ًمتّمحٞمحف طمدي٨م اعمقآة، واحل٤ميمؿ ص٤مطم٥م اعمًتدرك 

ًمتّمحٞمحف ومٞمف طمدي٨م اًمٓمػم وطمدي٨م اعمقآة، واحل٤مومظ اسمــ اًمًـّ٘م٤م إلُمالئـف 

طمدي٨م اًمٓمػم، ووصمٌقا إًمٞمف ؾم٤مقم٦م اإلُمالء وأىم٤مُمقه وهمًٚمقا ُمقوٕمف، واحل٤مومظ 

ّمحٞمحف طمدي٨م رد اًمِمـٛمس، واحلـ٤مومظ اسمــ اعمٔمٗمـر ًمت٠مًمٞمٗمـف ذم احلًٙم٤مين ًمت

ومْم٤مئؾ اًمٕم٤ٌمس، وإسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ اًمْمح٤مك ًمٙمقٟمف أُمغم جمـ٤مًمس ذم 

ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر رل اه قمٜمٝمّم، ومٚمّم ومـرغ ىمـ٤مل: ٟمٌـدأ سمٕمـكم أو سمٕمـثّمن 

ومتٗمرىمقا قمٜمف ووٕمٗمقه، ُمع أنا اعم٠ًمًم٦م ظمالومٞمـ٦م ٓ شمًـتقضم٥م ذًمـؽ يمـّم ىمـ٤مل 

ل، سمؾ ٟمًٌقا اًمدارىمٓمٜمل إمم اًمتِمٞمع وُم٤م أسمٕمده ُمٜمف: حلٗمٔمف ديقان اًمًـٞمد اًمذهٌ

احلٛمػمي، سمؾ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمِمـ٤مومٕمل وٟمًـٌقه إمم اًمتِمـٞمع: عمقاوم٘متـف اًمِمـٞمٕم٦م ذم 

قمقا، يمـ٤مجلٝمر سم٤مًمًٌـٛمٚم٦م، واًم٘مٜمـقت ذم  ُم٤ًمئؾ ومرقمٞم٦م، أصـ٤مسمقا ومٞمٝمـ٤م ومل ُيٌـدا
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رل اه ر هـق اًمّمٌح، واًمتختؿ ذم اًمٞمٛملم، وُمقآشمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وىمد أؿم٤م

وطمٙمٛمـقا سمتِمـٞمٕمف  (0)إمم ذًمؽ ذم أسمٞم٤مشمـف اعمِمـٝمقرة، ووـٕمٗمقا اعمًـٕمقدي قمٜمف

: وإؿمٞم٤مء اًمتل اؾمتحؼ هب٤م أصح٤مب رؾمـقل اه (6)ًم٘مقًمف ذم )ُمروج اًمذه٥م(

صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٗمْمؾ هل اًمًٌؼ إمم اإليـّمن واهلجـرة واًمٜمٍمـة 

ًمـف، واًمٕمٚمـؿ سم٤مًمٙمتـ٤مب  ًمرؾمقل اه، واًم٘مرسمك ُمٜمـف واًم٘مٜم٤مقمـ٦م، وسمـذل اًمـٜمٗمس

واًمتٜمزيؾ، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اه، واًمقرع واًمزهد واًم٘مْمـ٤مء واحلٙمـؿ واًمٕمٗمـ٦م 

ُمٜمف اًمٜمّمٞم٥م إوومـر، واحلـظ إيمـؼم، إمم ُمـ٤م  واًمٕمٚمؿ، ويمؾ ذًمؽ ًمٕمكم 

ُمع أن يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف طمؼ ٓ ؿمـؽ  ،إًمخ..يٜمٗمرد سمف ُمـ اعم١ماظم٤مة واعمقآة واعمٜمزًم٦م 

 ئؼ ُمٜمٝمؿ: ومٞمف. ووٕمٗمقا سمرواي٦م طمدي٨م اًمٓمػم ظمال

 إسمراهٞمؿ سمـ سم٤مب اًمٌٍمي. -1

 أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ومرىمد اجلدي. -2

 مح٤مد سمـ حيٞمك سمـ اعمخت٤مر. -3

                                                 

(: ويمـ٤من أظم٤ٌمريـ٤م صـ٤مطم٥م ُمٚمـح وهمرائـ٥م 15/569ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمـالم اًمٜمـٌالء )( 1)

 (7/161وقمج٤مئ٥م وومٜمقن، ويم٤من ُمٕمتزًمٞم٤م. واٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان )

 (.711-2/711ُمروج اًمذه٥م )( 2)
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 إسمراهٞمؿ سمـ صم٤مسم٧م اًم٘مّم٤مر. -4

 إؾمّمقمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمّمن اًمرازي. -5

 احلًـ سمـ قمٌداه اًمث٘مٗمل. -6

 محزة سمـ ظمراش. -7

 ديٜم٤مر أسمق ُمٙمٞمس. -8

 ؾمٚمٞمّمن سمـ طمج٤مج. -9

 قمٌداه سمـ زي٤مد أسمق اًمٕمالء. -11

 قمٛمران سمـ وه٥م اًمٓم٤مئل. -11

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٞم٤مض. -12

 حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمؿ. -13

 حمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م. -14

 ُمٞمٛمقن سمـ ضم٤مسمر أسمق ظمٚمػ، وهمػمهؿ.  -15

 ًٓ   سمحــدي٨موىمــد أورد هــ١مٓء اًمــذهٌل، ووــٕمٗمٝمؿ شمًٌٕمــ٤م واؾمــت٘مال

   .............................................. ف سمثٌقشمفـػم، ُمع اقمؽماومـاًمٓم
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 ٤م، ُمٜمٝمؿ:ووٕمٗمقا سمحدي٨م اًم٤ٌمب مج٤مقم٦م أيًْم  (0)ذم )اًمتذيمرة(

 أمحد سمـ قمٛمران سمـ ؾمٚمٛم٦م. -1

 أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٙمقذم. -2

 أمحد سمـ قمٌداه سمـ يزيد. -3

 إؾمّمقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ. -4

 ؾمٕمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم. -5

 ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف. -6

 قمثّمن سمـ قمٌداه إُمقي. -7

 قمٛمر سمـ إؾمّمقمٞمؾ سمـ جم٤مًمد. -8

 حمٗمقظ سمـ سمحر إٟمٓم٤ميمل. -9

 حيٞمك سمـ سمِم٤مر اًمٙمٜمدي، ذم آظمريـ. -11

٤م ٓ حتَم، يم٤محلًــ سمــ حمٛمـد اًمِمٛمس وهمػمه أممً ووٕمٗمقا سمحدي٨م 

 سمـ حيٞمك، وإؾمّمقمٞمؾ سمـ إي٤مس سمـ قمٗمٞمػ، وص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد اًمٙمقذم، ا

                                                 

ومٚمف ـمـرق يمثـػمة ضمـدا ىمـد ، ُم٤م طمدي٨م اًمٓمػمأو( طمٞم٨م ىم٤مل: 1143 -3/1142) شمذيمرة احلٗم٤مظ (1)

 .ن يٙمقن احلدي٨م ًمف أصؾأومردهت٤م ذم ُمّمٜمػ وجمٛمققمٝم٤م  يقضم٥م أ
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سمـ ؾمـٚمٞمؿ اًمـقراق، وحمٛمـد سمــ احلًــ إزدي، اوُم٤مًمؽ سمـ ُم٤مًمؽ، وحمٛمد 

وحمٛمد سمـ اخلٓمٞم٥م إٟمٓم٤ميمل، وضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد اًمٕمقؾمـجل، وحمٛمـد سمــ 

سمــ قمـكم سمــ اـ إسمراهٞمؿ اًمًٚمّمد، وحمٛمـد اعمٔمٗمر، وُمًٕمر سمـ حيٞمك وحيٞمك سم

اًمٜمٕمّمن، وهق اًمذي وىمٕم٧م ًمف ُمٜم٤مفمرة ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م، إذ ىم٤مل ًمف يم٤معمٜمٙمر قمٚمٞمـف: 

؟ وم٘مـ٤مل: قمٛمــ رويـ٧م رل اه قمٜمـفقمٛمـ روي٧م طمدي٨م رد اًمِمٛمس ًمٕمكم 

أٟم٧م قمٜمف ي٤م ؾم٤مري٦م اجلٌؾ؟ وم٠مومحٛمف. وإسمراهٞمؿ سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمــ قمـكم 

ًمروايتـف طمـدي٨م اًمِمـٛمس، ومل يتٜمٌـف احلـ٤مومظ سمـ أيب ـم٤مًم٥م وٕمٗمف اًمـذهٌل ا

ذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمـك، ومل يـذيمر ًمـذيمره  (0)ًمذًمؽ وم٘م٤مل ذم )شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م(

ومٞمف ُمًتٜمد، وشمٙمٚمؿ حيٞمك سمـ ُمٕملم ذم احل٤مومظ أيب إزهـر اًمٜمٞمًـ٤مسمقري اًمث٘مـ٦م: 

ًمروايتف طمديث٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ قمـ قمٌـداًمرزاق، يمـّم ؾمـٌؼ إمم همـػم هـ١مٓء ممــ 

ؿ قمغم أيمثرهؿ دًمٞمؾ ؾمقى رواي٦م اًمٗمْم٤مئؾ، واًمًـ٥ٌم ذم وٕمٗمقهؿ، وًمٞمس هل

ذًمؽ، أن اًمرومض يم٤من ؿم٤مئًٕم٤م ذم قمّمقرهؿ، ومٙم٤مٟمقا يتقمهـقن أن ىمٌـقل ُمثـؾ 

هذه إطم٤مدي٨م، ومٞمف شمروي٩م ًمٌدقم٦م اًمرومض، ومٞم٤ٌمًمٖمقن ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ أشمك 

ا هلذا اًم٤ٌمب، ُمع أن اًمٙمثػم ُمـٜمٝمؿ يمـ٤من ومٞمـف أيًْمـ٤م سمدقمـ٦م  سمٌمء ُمـ ذًمؽ، ؾمدًّ

                                                 

 (.14شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م )( 1)
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ٟمـف أن يٜمت٘مؿ ًمٜمحٚمتف وهقاه،ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر همػمه، ممـ ئمـ سمف اًمٜمّم٥م، ومٙم٤م

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، ومٞم٘مٚمده ذم ذًمؽ، واًمٙمالم ذم قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح ُمــ هـذا 

اًم٘مٌٞمؾ، ومّم أضمٞم٥م سمف قمـ احل٤مومظ أيب إزهر واسمـ ضمرير واحل٤ميمؿ واسمـ اعمٔمٗمر 

 واسمـ اًمً٘م٤م واحلًٙم٤مين واسمـ قم٘مده وأُمث٤مهلؿ ومٝمق اجلقاب قمٜمف أيًْم٤م.

 :ـقجف اـثاـثا

أن هذا اجلرح قمغم ُمـ٤م قمرومتـف ُمــ سمٓمـالن أؾم٤مؾمـف، صـدر ُمـٌٝمّم، مل 

يٗمنه أصح٤مسمف، ومل يٌٞمٜمقا ُمًتٜمدهؿ ومٞمف، واجلرح اعمٌٝمؿ إذا قم٤مروـف شمٕمـديؾ 

يم٤من ُمردودا سم٤مـمال، واًمٕمٛمؾ قمغم اًمتٕمديؾ سم٤مإلمج٤مع ُمــ ومٕمٚمٝمـؿ، وإن ظم٤مًمٗمـف 

ٓظمتال، أٟمٔمـ٤مر ومريؼ ذم ُم٘م٤مهلؿ، ٟمٔمػم ُم٤م ؾمٌؼ ذم اًمتْمٕمٞمػ سم٤مًمٌدقم٦م: وذًمؽ 

اًمٜم٤مس ذم أؾم٤ٌمب اجلرح ُمع همٚم٦ٌم اهلقى واًمٕمّمٌٞم٦م قمغم اًمٜمٗمقس، وم٘مـد حتٛمٚمـف 

اًمٕمداوة واعمٜم٤موم٦ًم قمغم اجلرح ذم قمدوه وىمريٜمف سمال ُمقضمـ٥م، يمـّم وضمـد ذًمـؽ 

سمٙمثرة سملم إىمران، وسملم اعمختٚمٗملم ذم اًمٜمحؾ واًمٕم٘م٤مئد، وىمد يٌٜمل ضمرطمف قمغم 

طمديثـف خمـ٤مًمػ ًمألصـقل، يمقن اًمراوي شمٗمـرد سم٤محلـدي٨م اعمٜمٙمـر، وقمـغم أن 

ويٙمقن اًمقاىمع ظمال، ذًمؽ يمّم رأي٧م، وىمد يٌٜمٞمف قمغم أُمقر ًمٞمًـ٧م هـل ُمــ 

ٗمقا رواًة، ومٚمّم ؾُمئٚمقا قمــ ذًمـؽ، أسمـدوا ُمــ  سم٤مب اجلرح أصال، يمجّمقم٦م وٕما
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إؾم٤ٌمب ُم٤م ٓ دظمؾ ًمف ذم اجلرح، يمِمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وـٕمػ راويـ٤م ومًـئؾ 

ٜمٝمـ٤مل سمــ قمٛمـرو قمـ اًم٥ًٌم، وم٘م٤مل: رأيتف يريمض قمغم سمـرذون، ووـٕمػ اعم

أيًْم٤م ًمًّمقمف ُمـ داره صـقت اًم٘مـراءات سم٤مًمتٓمريـ٥م، ووـٕمػ احلٙمـؿ سمــ 

زاذان، وم٠ًمًمف ؿمٕم٦ٌم قمـ اًم٥ًٌم وم٘م٤مل: يم٤من يمثػم اًمٙمالم، ووٕماػ ضمريـُر سمــ 

قمٌداحلٛمٞمد ؾمّمَك سمـ طَمرب ٕٟمف رآه يٌقل ىم٤مئّم، ووـٕمػ سمٕمْمـٝمؿ إؾمـّمقمٞمؾ 

سمـ إؾمـّمقمٞمؾ سمـ قمٌداعمٚمؽ ًمٙمقٟمف يم٤من يٌٞمع اًمزئٌؼ، ووٕمػ اًمٕمجكم إؾمح٤مق ا

واًمد إؾمّمقمٞمؾ اًم٘م٤مل: ٕٟمف يم٤من أُمٞمٜم٤م قمغم أُمقال إيتـ٤مم، ووـّٕمػ اسمــ أيب 

ووٕمػ ويمٞمع وحيٞمك سمــ ؾمـٕمٞمد إسمـراهٞمؿ  طم٤مشمؿ راوي٤م ؾمٛمٕمف ي٘مرأ سم٤مًمتٚمحلم،

سمـ ؾمٕمد ًمتجقيزه ؾمّمع اعمالهل، ورده اًمذهٌل سم٠مٟمف يم٤من ٓ جيد دًمٞمال ٟم٤مهْمـ٤م ا

ُمـ٤مذا؟! ووـٕمٗمقا اًمزهـري قمغم اًمتحريؿ، وم٠مداه اضمتٝم٤مده إمم اًمرظمّم٦م ومٙمـ٤من 

اجلٜمد، وظمدم هِم٤مم سمـ قمٌداعمٚمؽ، وذم طم٘مف ي٘مقل اًمـذهٌل:  يًمٙمقٟمف ًمٌس ز

 إذا سمٚمغ اعم٤مء ىمٚمتلم مل حيٛمؾ اخل٨ٌم.

ووٕمٗمقا سم٠مظمذ إضمـرة قمـغم اًمًـّمع مج٤مقمـ٦م يٓمـقل قمـدهؿ، يمـ٤مسمـ 

إقمرايب واحلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من، وقمكم سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٌٖمقي، واحل٤مرث سمــ أيب 

ؿ قمٌـداه سمــ حمٛمـد اًمٌٖمـقي، وأيب ؿمـٕمٞم٥م قمٌـداه سمــ أؾم٤مُم٦م، وأيب اًم٘م٤مؾم
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احلًـ احلراين ذم آظمريـ، ُمع أن يمثػًما ُمـ إئٛم٦م ّسطمقا سمجقاز ذًمـؽ قمٜمـد 

اًميورة، ووٕمٗمقا أسم٤م صمقر ٕٟمـف يمـ٤من يـتٙمٚمؿ ذم اًمـرأي، وىمـ٤مل اًمٗمريـ٤ميب ذم 

إسمراهٞمؿ اجلرضم٤مين: يم٤من ؿمٞمخ أصح٤مب اًمرأي وأٟمـ٤م ٓ أيمتـ٥م قمــ أصـح٤مب 

ٙمثػم ُمٜمٝمؿ ذم أيمثر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م: ٕضمؾ اًمرأي أيًْمـ٤م، اًمرأي، وشمٙمٚمؿ اًم

سمـــ طمٜمٌــؾ احلــ٤مرث اعمح٤مؾمــٌل: ٓؿمــتٖم٤مًمف سمٕمٚمــؿ اًمٙمــالم، اووــٕمػ أمحــد 

ووٕمػ همػمه اًمٙمثػم ُمـ قمٚمّمء اًمٙمالم سمـذًمؽ، سمـؾ ضمٕمٚمـقا آؿمـتٖم٤مل سمٕمٚمـؿ 

اًمٙمالم ُمـ اًمٌدقم٦م اعمقضم٦ٌم ًمْمٕمػ يمـؾ ُمــ وضمـدت ومٞمـف، يمـّم ٟمـص قمٚمٞمـف 

ٚمٗمل ذم  ً وقمـغم  "اًمرطمٚم٦م"  واحل٤مومظ اسمـ اًمرؿمٞمد ذم "اًمًٗمر ُمٕمجؿ"  احل٤مومظ اًم

هذا، ومرأس اعمٌتدقم٦م اًمْمٕمٗم٤مء هق أسمق احلًـ إؿمٕمري، ووٕمػ أسمـق داوود 

احل٤مومظ أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي ص٤مطم٥م اعمًٜمد: ًمٙمقٟمـف صـح٥م اًمقاىمٗمـ٦م، 

وشمٙمٚمؿ حيٞمك سمـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل: عمجرد شمٕمّمٌف عمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م اًمـذي يمـ٤من 

ري٤م سمـ ُمٜمٔمقر، ًمزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمـف يمـ٤من ـمٗمٞمٚمٞمـ٤م، وىمـد هم٤مًمٞم٤م ومٞمف، ووٕمٗمقا زيم

مجع اًمذهٌل ذم اًمث٘م٤مت، اعمجروطملم سمٛمثؾ هذا ضمزًءا، ًمٙمٜمف ُم٤م اؾمـتققم٥م وٓ 

ىم٤مرب سمحٞم٨م ُيًتدرك قمٚمٞمف أوٕم٤مومف، وىم٤مل ذم أوًمـف: ىمـد يمتٌـ٧م ذم ُمّمـٜمٗمل 

)اعمٞمزان( قمدًدا يمثػًما ُمـ اًمث٘مـ٤مت اًمـذيـ اطمـت٩م هبـؿ اًمٌخـ٤مري أو ُمًـٚمؿ أو 
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ن اؾمٛمف ذم ُمّمٜمٗم٤مت اجلرح، وُم٤م أوردهتؿ همػممه٤م: ًمٙمقن اًم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد ُدو 

ًمْمٕمػ ومٞمٝمؿ قمٜمدي، سمؾ ًمٞمٕمر، ذًمؽ، وُم٤م زال يٛمر يب اًمرضمؾ اًمث٧ٌم، وومٞمـف 

ُم٘م٤مل ٓ يٕم٠ٌم سمف، وًمق ومتحٜم٤م هذا اًمٌـ٤مب قمـغم ٟمٗمقؾمـٜم٤م، ًمـدظمؾ ومٞمـف قمـدة ُمــ 

 اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م. 

اًمٙمـؾ،  ومٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م يمٗمر سمٕمْمٝمؿ سمت٠مويؾ ُمـ٤م، واه يـرى قمــ

ويٖمٗمر هلؿ ومّم هؿ سمٛمٕمّمقُملم، وُم٤م اظمتالومٝمؿ وحم٤مرسمتٝمؿ سم٤مًمتل شمٚمٞمٜمٝمؿ قمٜمـدٟم٤م 

أصال، وسمتٙمٗمػم اخلقارج هلؿ، اٟمحٓم٧م رواي٤مهتؿ، سمـؾ صـ٤مر يمـالم اخلـقارج 

واًمِمــٞمٕم٦م ومــٞمٝمؿ ضمرطمــ٤م ذم اًمٓمــ٤مقمٜملم، ومــ٤مٟمٔمر إمم طمٙمٛمــ٦م رسمــؽ، ٟمًــ٠مل اه 

 اًمًالُم٦م.

أن يٓمـقى وهٙمذا يمثػم ُمـ يمالم إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمـض، يٜمٌٖمـل 

 وٓ يروى، ويٓمرح وٓ جيٕمؾ ـمٕمٜم٤م، ويٕم٤مُمؾ اًمرضمؾ سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط. اهـ

وُمٕم٤مُمٚمتف سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط ٓ شمٕمر، ُمـ اجلرح اعمٌٝمؿ، وإٟمـّم شمٕمـر، 

ُمـ اجلرح اعمٗمن، ومٞم٘مٌؾ ُمــ اجلـ٤مرح ُمـ٤م هـق ضمـرح طم٘مٞم٘مـ٦م، يم٘مقًمـف ومـالن 

يمذاب: ٕٟمف طمدث قمـ ومالن، وادقمك اًمًّمع ُمٜمف، وىمد ُم٤مت ىمٌؾ وٓدشمـف، أو 

ىمٌؾ دظمقًمف ًمٌٚمده، أو ؾُمئؾ اًمِمٞمخ قمـ احلدي٨م ومـ٠مٟمٙمره، وأسمـدى دًمـٞمال قمـغم 
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قمدم ؾمّمقمف ًمف، أو أىمر قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٙمذب، أو زاد ذم اًمٜمًخ٦م، أو أدظمؾ ٟمٗمًف 

ذم اًمٓم٤ٌمق، أو يم٤من يؽمك اًمّمالة، وي٘مٞمؿ اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، يمّم ومٕمـؾ سمٕمْمـٝمؿ 

ذم  ُمع سمٕمض احلٗم٤مظ، طمٞم٨م مل يروه يّمـكم وهـؿ يًـٛمٕمقن قمٚمٞمـف، ومقوـٕمقا

أـمرا، رضمٚمف طمؼما، صمؿ رضمٕمـقا إًمٞمـف سمٕمـد صمالصمـ٦م أيـ٤مم واحلـؼم ذم رضمٚمـف، أو 

رؤيتٝمؿ إي٤مه ؾمٙمران أو ٟمحق ذًمؽ، ويٓمرح ًمف ُم٤م ًمٞمس سمجرح يم٤مٕؿمـٞم٤مء اًمتـل 

ذيمرٟم٤مه٤م، وأُم٤م قمغم اإلهب٤مم اعمحتٛمؾ هلذا ومال ي٘مٌؾ، ظمّمقصـ٤م ُمـع ُمٕم٤مروـتف 

ح سمـف أيمثـرهؿ ذم أصـقل  ًمٚمتٕمديؾ، وقمغم هذا اؾمت٘مر صـٜمٞمع مجـٞمٕمٝمؿ، وسا

اًمٗم٘مف واحلدي٨م يمّم هق ُمٕمرو،، وىمد ىم٤مل اًمٜمـقوي ذم اجلـقاب قمــ إظمـراج 

ُم٤م ٟمّمف: )وٓ ي٘مـ٤مل: اجلـرح ُم٘مـدم  (0)(ذطمف)ُمًٚمؿ جلّمقم٦م وٕمٗم٤مء ذم أول 

قمغم اًمتٕمديؾ: ٕن ذًمؽ ومٞمّم إذا يم٤من اجلرح صم٤مسمت٤م ُمٗمن اًم٥ًٌم، وإٓ ومال ي٘مٌؾ 

أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م  وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق سمٙمر اجلرح إذا مل يٙمـ يمذا(

اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي وهمػمه: ُم٤م اطمت٩م سمـف اًمٌخـ٤مري وُمًـٚمؿ وأسمـق داوود ُمــ 

 ،مج٤مقم٦م قُمٚمؿ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ُمـ همػمهؿ، حمٛمقل قمغم أٟمف مل يثٌـ٧م اًمٓمٕمــ اعمـ١مصمر

 ُمٗمن اًم٥ًٌم. اهـ

                                                 

 (.1/25ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )( 1)
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وىم٤مل احل٤مومظ ذم اجلقاب قمـ إظمراج اًمٌخ٤مري جلّمقم٦م وـٕمٗمقا أيًْمـ٤م 

ٖمل ًمٙمؾ ُمٜمّمػ أن يٕمٚمؿ أن ختري٩م ص٤مطم٥م ُم٤م ٟمّمف: يٜمٌ (0)ذم )ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح(

يم٤من ُم٘متض ًمٕمداًمتف قمٜمده، وصح٦م وٌٓمف وقمـدم همٗمٚمتـف،  اًمّمحٞمح ٕي راوٍ 

وم٢مذا وضمدٟم٤م ًمٖمػمه ذم أطمد ُمٜمٝمؿ ـمٕمٜمـ٤م، ومـذًمؽ اًمٓمٕمــ ُم٘م٤مسمـؾ سمتٕمـديؾ هـذا 

اإلُم٤مم، ومال ُي٘مٌؾ إٓ ُمٌلم اًم٥ًٌم، ُمٗمًنا سم٘م٤مدح ي٘مدح ذم قمداًم٦م هذا اًمـراوي 

ُمٚم٦م ًمألئٛم٦م قمغم اجلرح ُمتٗم٤موشم٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مدح، وذم وٌٓمف: ٕن إؾم٤ٌمب احل٤م

 وُمٜمٝم٤م ُم٤مٓ ي٘مدح. اهـ 

وعم٤م ٟم٘مؾ قمـ اًمدار ىمٓمٜمل أٟمف ىمـ٤مل ذم ؾمـٕمٞمد سمــ ؾمـٚمٞمّمن اًمقاؾمـٓمل: 

اسمــ "  يتٙمٚمٛمقن ومٞمف. شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف: هذا شمٚمٞملم ُمٌٝمؿ ٓ ي٘مٌؾ، ويمـذًمؽ شمٕم٘مـ٥م

: هـذا ، وم٘م٤مليسمـ قمٌدإقمغم: مل يٙمـ سم٤مًم٘مقا: قمغم ىمقًمف ذم قمٌدإقمغم (6)"ؾمٕمد

ضمرح ُمردود همػم ُم٘مٌقل، وشمٕم٘م٥م اخلٚمٞمكم قمغم ىمقًمف ذم قمٌداعمٚمؽ سمـ اًمّم٤ٌمح: 

يم٤من ُمتٝمّم سمنىم٦م احلدي٨م، وم٘م٤مل: هذا ضمرح ُمٌٝمؿ، وشمٕم٘م٥م اًمـدارىمٓمٜمل قمـغم 

ىمقًمف ذم سمريد سمـ أيب ُمريؿ: ًمٞمس سمذاك، وم٘م٤مل: هـذا ضمـرح همـػم ُمٗمنـ، ومٝمـق 

                                                 

 (.384ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري )( 1)

 (.7/291اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )( 2)
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قمـكم ُمردود، وىم٤مل ذم شمرمج٦م حمٛمـد سمــ سمِمـ٤مر اًمٌٍمـي: وـٕمٗمف قمٛمـرو سمــ 

ضمقا قمـغم دمرحيـف، وىمـ٤مل احلـ٤مومظ ٟمـقر  اًمٗمالس ومل يذيمر ؾم٥ٌم ذًمؽ، ومّم قمرا

ومٞمف ؿمٞمخ  ،٨م ذم شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦ميذم اًمٙمالم قمغم طمد (0)اًمديـ ذم )جمٛمع اًمزوائد(

 وًمٞمس ومٞمف ضمرح ُمٗمن. اهـ ،اًمٓمؼماين مل يقصم٘مف إٓ اًمذهٌل

: ُم٘مت٣م ىمقاقمد إصقل قمٜمد "ذح اإلعم٤مم"وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم 

 ٚمف أٟمف ٓ ي٘مٌؾ اجلرح إٓ ُمٗمًنا. اهـأه

: وُمــ ذًمـؽ ىمـقهلؿ ومـالن "اإلُمتـ٤مع"٤مل إدومـقي ذم ـوىم٤مل اًمٙمٛمـ

وــٕمٞمػ، وٓ يٌٞمٜمــقن وضمــف اًمْمــٕمػ، ومٝمــق ضمــرح ُمٓمٚمــؼ، وومٞمــف ظمــال، 

طمقن سمٛم ٤م ٓ ـوشمٗمّمٞمؾ، وإومم أن ٓ ي٘مٌؾ ُمـ ُمت٠مظمري اعمحدصملم: ٕهنؿ جير 

 ٤م. اهـيٙمقن ضمرطًم 

 ه١مٓء اًمـذيـ ذم هـذا اًمٙمتـ٤مب، صمٌـ٧موىم٤مل احل٤ميمؿ ذم )اعمًتدرك(: 

قمٜمدي صدىمٝمؿ: ٕٟمٜمل ٓ أؾمتحؾ اجلرح إٓ ُمٌٞمٜم٤م، وٓ أضمٞمزه شم٘مٚمٞمًدا، واًمذي 

 اظمت٤مره ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ٓ يٙمت٥م طمدي٨م ه١مٓء أصال. اهـ

                                                 

 (.9/356جمٛمع اًمزوائد )( 1)
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٤مري ذيمر أرىمؿ سمـ ذطمٌٞمـؾ ذم ـأنا اًمٌخ (0)"اعمٞمزان"  وذيمر اًمذهٌل ذم

ر أسمـق قمٌـداه ُمًـتٜمًدا ًمـذيمره ذم ؿ شمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمف: مل يذيمـ٤مء، صمـاًمْمٕمٗم

 يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء، وىمد وصم٘مف أسمق زرقم٦م وهمػم واطمد. اهـ

: ىمد زل ىمدم يمثػم ُمــ قمٚمـّمء (6)"اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ" وىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي ذم

قمٍمٟم٤م ذم ُم٠ًمًم٦م يمقن اجلـرح ُم٘مـدًُم٤م قمـغم اًمتٕمـديؾ، ًمٖمٗمٚمـتٝمؿ قمــ اًمت٘مٞمٞمـد 

ؾ، وًمـٞمس إُمـر واًمتٗمّمٞمؾ، شمقمه٤م ُمٜمٝمؿ أن اجلرح ُمٓمٚمً٘م٤م، ُم٘مدم قمغم اًمتٕمدي

يمّم فمٜمقا، سمؾ ذًمؽ ُم٘مٞمد سم٠من يٙمقن اجلـرح ُمٗمًنـا، ومـ٢من اجلـرح اعمـٌٝمؿ همـػم 

ُم٘مٌقل ُمٓمٚمً٘م٤م قمغم اعمذه٥م اًمّمحٞمح، ومال يٛمٙمــ أن يٕمـ٤مرض اًمتٕمـديؾ، وإن 

 ٤م. اهــيم٤من ُمٌٝمٛمً 

إسمراز اًمـقهؿ اعمٙمٜمـقن "  وٟمّمقصٝمؿ ذم هذا يمثػمة، ذيمرت سمٕمْمٝم٤م ذم

                                                 

 (.1/319ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

  (.117ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ) اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ( 2)
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 همػمه، وإذا قمروم٧م هذا وم٤مجلرح ذم وسمًٓمتٝم٤م أيًْم٤م ذم (0)"ُمـ يمالم اسمـ ظمٚمدون

قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح يمٚمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، مل يذيمر أطمد ُمـ اجل٤مرطملم ًمف ؾم٤ٌٌم 

جلرطمف، طمتك ُيٜمٔمر ومٞمف هؾ هق ُم٘مٌـقل أو ُمـردود، قمـغم أن ىمـرائـ أطمـقاهلؿ 

 دًم٧م قمغم ؾم٥ٌم ضمرطمٝمؿ إي٤مه، وىمد أسمٓمٚمٜم٤مه سمّم ٓ ُمزيد قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اه.

                                                 

( ذم ُمٕمرض رده قمغم اسمـ ظمٚمدون ُم٤م 459إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن ُمـ يمالم اسمـ ظمٚمدون )ىم٤مل اًمٖمّمري ذم  (1)

يؾ، هذه اًم٘م٤مقمدة اعمٙمًـقرة ٟمّمف: ىمقًمف: إٓ أَن اعمٕمرو، قمٜمد أهؾ احلدي٨م أنا اجلرح ُم٘مدم قمغم اًمتٕمد

ة إمم قمٚمّمء احلدي٨م قمغم همػم ُم٤م هل قمٚمٞمف قمٜمدهؿ، هل إؾم٤مس اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف يمالُمف، واًمٕمّمد  اعمٕمزوا

اًمذي رومع قمٚمٞمف ُم٤م أراده، ُمـ إسمٓم٤مل صحٞمح إطم٤مدي٨م وراُمف، وهـل ىم٤مقمـدة ُمٗمتٕمٚمـ٦م ُمـزورة ؿمـ٤مذة 

ٗمّمـٞمالت وذوط ُمًٌـقـم٦م ذم ُمٝمجقرة قمغم اًمقضمف واإلـمالق اًمذي ذيمره، سمؾ هلؿ ومٞمٝم٤م ُمذاه٥م وشم

اعمٓمقٓت، ُمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمختٍمات ُمـ يمت٥م احلدي٨م وإصقل، وضمٚم٥م مجٞمـع ذًمـؽ أو ُمٕمٔمٛمـف 

يٓمقل، وًمٜم٘متٍم قمغم ذيمر ُم٤م يٙمٗمل ذم رد شمزويره وسمٓمالن إهي٤مُمف، ومٜم٘مقل: ىم٤مل احل٤مومظ أسمق قمٛمرو اسمــ 

عمـذه٥م اًمّمـحٞمح (: اًمتٕمديؾ ُم٘مٌـقل ُمــ همـػم ذيمـر ؾمـٌٌف قمـغم ا117اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م )

اعمِمٝمقر: ٕن أؾم٤ٌمسمف يمثػمة، يّمٕم٥م ذيمره٤م، وم٢من ذًمؽ حيـقج اعمٕمـدل إمم أن ي٘مـقل مل يٗمٕمـؾ يمـذا، مل 

 يرشمٙم٥م يمذا، ومٕمؾ يمذا ويمذا، ومٞمٕمد مجٞمع ُم٤م يٗمًؼ سمٗمٕمٚمف أو سمؽميمف، وذًمؽ ؿم٤مق ضمًدا، وأُم٤م اجلرح وم٢مٟمف

جيـرح، ومٞمٓمٚمـؼ أطمـدهؿ  ن اًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن ذم ُمـ٤م جيـرح وُمـ٤م ٕٓ ٓ ي٘مٌؾ إٓ ُمٗمنا، ُمٌلم اًم٥ًٌم:

اجلرح سمٜم٤مء قمغم أُمر اقمت٘مده ضمرطًم٤م، وًمٞمس سمجرح ذم ٟمٗمس إُمر، ومال سمد ُمـ سمٞم٤من ؾمـٌٌف: ًمٚمٜمٔمـر ومٞمـف، 

هؾ هق ضمرح أم ٓ، وهذا فم٤مهر ُم٘مرر ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف. وذيمر اخلٓمٞم٥م احل٤مومظ أٟمـف ُمـذه٥م إئٛمـ٦م 

 ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وٟم٘م٤مده...
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ٙمـؿ احلـ٤مومظ ذم اًمت٘مريـ٥م طمٞمـ٨م وُمـ هذه اًمقضمقه شمٕمر، صـح٦م طم

 وـمرح يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وم٤محلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم. (0)اقمتٛمد أٟمف صدوق،

 ؽصؾ

 ج٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م:ـأُمقر ي كوهٜم٤م

زقمؿ اًمدارىمٓمٜمل أن قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح يم٤من راومْمًٞم٤م ظمٌٞمث٤م،  :األول

وهذا ُمٜمف همٚمق وإها،: وم٢من اًمراوميض هق ُمـ يم٤من حيط قمغم اًمِمـٞمخلم رل 

، واحل٤مومظ ذم )اًمتٝمذي٥م( وهمػممهـ٤م، (6)"اعمٞمزان"، يمّم ذيمره اًمذهٌل ذم اه قمٜمٝمّم

                                                 

 ًمف ُمٜم٤ميمػم ويم٤من يتِمٞمع وأومرط اًمٕم٘مٞمكم وم٘م٤مل يمذاب.صدوق  (:355ت٘مري٥م )اًمىم٤مل اسمـ طمجر ذم ( 1)

( قمٜمد شمرمجتف ٕسم٤من سمـ شمٖمٚمـ٥م اًمٙمـقذم: ؿمـٞمٕمل 119-1/118ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال ) (2)

ضمٚمد ًمٙمٜمف صدوق ومٚمٜم٤م صدىمف وقمٚمٞمف سمدقمتف. صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ اًمتِمٞمع اعم٘مٌقل واًمتِمٞمع همـػم اعم٘مٌـقل 

ٞمع أو يم٤مًمتِمٞمع سمال همٚمـق وٓ حتـر،، ومٝمـذا وم٘م٤مل: اًمٌدقم٦م قمغم رضسملم، ومٌدقم٦م صٖمرى يمٖمٚمق اًمتِم

يمثػم ذم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمع اًمديـ واًمقرع واًمّمدق، ومٚمق رد طمدي٨م ه١مٓء ًمذه٥م مجٚمـ٦م ُمــ 

أصم٤مر اًمٜمٌقي٦م وهذه ُمٗمًدة سمٞمٜم٦م. صمؿ سمدقم٦م يمؼمى يم٤مًمرومض اًمٙم٤مُمؾ واًمٖمٚمق ومٞمف واحلط قمغم أيب سمٙمر 

حيت٩م هبؿ وٓ يمراُم٦م .. وم٤مًمِمـٞمٕمل اًمٖمـ٤مزم  وقمٛمر رل اه قمٜمٝمّم، واًمدقم٤مء إمم ذًمؽ ومٝمذا اًمٜمقع ٓ

ذم زُم٤من اًمًٚمػ وقمرومٝمؿ هق ُمـ شمٙمٚمؿ ذم قمثّمن واًمزسمػم وـمٚمح٦م وُمٕم٤موي٦م وـم٤مئٗمـ٦م ممــ طمـ٤مرب 

قمٚمٞم٤م وشمٕمرض ًمًٌٝمؿ، واًمٖم٤مزم ذم قمرومٜم٤م هق اًمذي يٙمٗمر ه١مٓء اًم٤ًمدة ويتؼمأ ُمـ اًمِمٞمخلم أيْم٤م، 

 ومٝمذا و٤مل ُمٕمثر...



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (257)    

 

ومل يٙمـ قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح يمذًمؽ، وم٘مد شم٘مدم قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مـدم أسمـ٤م سمٙمـر 

وقمٛمر ويؽمطمؿ قمغم قمكم وقمثّمن وٓ يذيمر أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف 

ح سم٠من هذا ُمذهٌف اًمذي يديـ اه سمف، ومٙمٞمػ يٙمـقن  وؾمٚمؿ إٓ سم٤مجلٛمٞمؾ، وسا

قمـ ي٤مىمقت أٟمـف ىمـ٤مل ذم أمحـد  (0)هذا راومْمًٞم٤م؟! وىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ ذم )اًمٚم٤ًمن(

سمـ ـم٤مرق اًمٙمريمل: يم٤من راومْمًٞم٤م، صمؿ شمٕم٘مٌف سم٘مقل: وي٤مىمقت ُمـتٝمؿ سم٤مًمٜمّمـ٥م، ا

 وم٤مًمِمٞمٕمل قمٜمده راوميض. اهـ

ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: إٟمف يمذاب، وهذا اًم٘مقل مل يًٌ٘مف إًمٞمـف أطمـد ممــ  :اـثاين

م قمـ احل٤مومظ أٟمف ىم٤مل: هذا إومـراط ُمــ اًمٕم٘مـٞمكم، قم٤مس قمٌداًمًالم، وىمد شم٘مد

وجم٤مزومتـف ذم طمـؼ قمـكم سمــ اعمـديٜمل، وىمـد  وشم٘مدم أيًْم٤م يمالم اًمـذهٌل ومٞمـف،

ح راوًيــراىمل قمغم ُمـ ضمـظ أسمق زرقم٦م اًمٕمـ٤مومـاقمؽمض احل ٤م مل يٕمـ٤مسه، يمـّم را

 ."همٜمٞمٛم٦م اًمقاومد وسمٖمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م اعم٤مضمد"ٟم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمذه اًمثٕم٤مًمٌل ذم 

، وقمٌداًمًالم سمـ  جقز آطمتج٤مج سمف إذا اٟمٗمردـٓ ي أٟمف ىم٤مل: :اـثاـث

جقز ـ، ومــ٢من اًمٙمــذاب ٓ يــ ، صمــؿ هــق هت٤مومــ٧م ُمـــ اًمٕم٘مــٞمكم صــ٤مًمح مل يتٗمــرد

 آطمتج٤مج سمف ُمٓمٚمً٘م٤م.

                                                 

 (.1/188ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)
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زقمٛمقا أٟمف يم٤من يروي أطم٤مدي٨م ذم اعمث٤مًم٥م، وهذا ًمٞمس سمجرح  :اـرابع

وم٘مد ضمرطمقا سمف أيًْم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وذيمروا أٟمـف روى أطم٤مديـ٨م شمـزري 

وأضمـ٤مب قمٜمـف اًمــذهٌل ذم اجلـزء اًمـذي مجٕمــف ذم  رل اه قمٜمــفّمن قمـغم قمـث

وم٘مـ٤مل: إٟمـف روى ُمـ٤م ؾمـٛمع ومل  (0))اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمّم ٓ يقضم٥م ردهؿ(

 ي٘مّمد همْم٤م، وٓ أزرى قمغم قمثّمن، ومٗمٕمؾ ُم٤م يًقغ. اهـ

وسمٛمثؾ هذا أضم٤مب إؾمح٤مق سمـ راهقيف قمــ قمٌداًمًـالم سمــ صـ٤مًمح 

جلرح مجٞمع إئٛم٦م واحلٗم٤مظ، ومـّم ُمـٜمٝمؿ إٓ أيًْم٤م يمّم ؾمٌؼ، وًمق يم٤من هذا ضمرطم٤ًم 

أورقمٝمـؿ ىمـد  أمحد اسمــ طمٜمٌـؾوىمد روى ُمـ ذًمؽ ُم٤م سمٚمٖمف أو صح قمٜمف، وهذا 

ظمّرج يمثػًما ُمـ ذًمؽ ذم ُمًـٜمده يمحـدي٨م )اًمٚمٝمـؿ اريمًـٝمّم ذم اًمٗمتٜمـ٦م ريمًـ٤م، 

ًمٙمٜمف أهبؿ اؾمؿ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وُمٕم٤موي٦م وم٘مـ٤مل: ومالٟمـ٤م  (6)ودقمٝمّم ذم اًمٜم٤مر دقم٤م(

 ُمٕم٤موي٦م ًمٚمخٛمر ذم إُم٤مرشمف، وهمػم ذًمؽ يٓمقل ذيمره. وومالٟم٤م، ويمخؼم ذب

ج ُم٤مًمؽ واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ طمدي٨م احلقض اًمذي طمٙمل قمـ   وظمرا

                                                 

 (.27اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمّم ٓ يقضم٥م ردهؿ )اًمرواة ( 1)

 (.4/421سمـ اًمٕم٤مص وُمٕم٤موي٦م، واٟمٔمر ُمًٜمد أمحد ) شم٘مدم خترجيف ُمع اًمتٍميح سمذيمر قمٛمرو( 2)
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 (0)ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل: ُم٤م ٟمدُم٧م قمغم طمدي٨م أدظمٚمتف ذم اعمقـم٠م إٓ هذا احلدي٨م.

وقمـ اًمِم٤مومٕمل أٟمف ىم٤مل: ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ذم يمتـ٤مب ُم٤مًمـؽ طمـديث٤م ومٞمـف إزراء 

ٟمــ٤م أٟمــف مل يــذيمره، ويمــذًمؽ ذم قمــغم اًمّمــح٤مسم٦م، إٓ طمــدي٨م احلــقض، وودد

ح  اًمّمحٞمحلم طمدث اًمرؤي٤م، وُم٤م ؿم٤مهبف وؿمـ٤ميمٚمف، ومٚمـق يم٤مٟمـ٧م روايتٝمـ٤م دمـرا

ًمث٧ٌم ضمـرح مجٞمـع اًمـرواة، وأهمـرب ُمــ هـذا ُمـ٤م ذيمـره اًمـذهٌل ذم شمرمجـ٦م 

وم٘م٤مل ُم٤م ٟمّمف: ٟم٘مـؿ قمـغم  (6)قمٌداعمجٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد ُمـ )اعمٞمزان(

ًمٙمقٟمـف روى قمــ إؾمـّمقمٞمؾ سمــ أيب  قمٌداعمجٞمد أٟمف أومتك اًمرؿمٞمد سم٘متؾ ويمٞمـع:

ظم٤مًمد قمـ قمٌداه اًمٌٝمل أن رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمـٚمؿ عمـ٤م ُمـ٤مت مل 

يدومـ طمتك رسم٤م سمٓمٜمف، واٟمثٜم٧م ظمٍماه، ىم٤مل ىمتٞم٦ٌم: طمّدث ويمٞمع سمٛمٙمـ٦م، ويمـ٤من 

ؾمــٜم٦م طمــ٩ما ومٞمٝمــ٤م اًمرؿمــٞمد، وم٘مــدُمقه إًمٞمــف، ومــدقم٤م اًمرؿمــٞمد ؾمــٗمٞم٤من سمـــ قمٞمٞمٜمــف 

ل: جي٥م أن ي٘متـؾ: وم٢مٟمـف مل يـرو هـذا إٓ وذم وقمٌداعمجٞمد، وم٠مُم٤م قمٌداعمجٞمد وم٘م٤م

                                                 

أن ، قمـ أيب هريرة[ 247( سمرىمؿ ]1/217[ وُمًٚمؿ )6213( سمرىمؿ ]5/2417روى اًمٌخ٤مري ) (1)

ًم٘مٞم٤مُم٦م رهط ُمـ أصح٤ميب ومٞمجٚمقن قمــ يرد قمكم يقم ا: رؾمقل اه  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ىم٤مل

إٟمؽ ٓ قمٚمؿ ًمؽ سمّم أطمدصمقا سمٕمدك:  إهنؿ ارشمدوا قمغم ل: ومٞم٘مق!! ي٤م رب أصح٤ميب: احلقض، وم٠مىمقل

 [ سمٜمحقه.58( سمرىمؿ ]1/28وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ) ،ىأدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مر

 (.4/391ُمٞمزان آقمتدال )( 2)
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ىمٚمٌف همش ًمٚمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ومًـ٠مل اًمرؿمـٞمد ؾمـٗمٞم٤من وم٘مـ٤مل: ٓ 

جي٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ، رضمؾ ؾمٛمع طمديث٤م ومـرواه، واعمديٜمـ٦م ؿمـديدة احلـر، وشمـقذم 

اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم آصمٜملم، ومـؽمك إمم ًمٞمٚمـ٦م إرسمٕمـ٤مء، ومٛمــ 

 ذًمؽ شمٖمػم.

ًمذهٌل: ىمٚم٧م: اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٞمد اًمٌنم، وهق ىم٤مل ا

سمنم ي٠ميمؾ وينمـب ويٜمـ٤مم، وي٘ميضـ طم٤مضمتـف ويٛمـرض ويتـداوى ويتًـقك 

ويتٓمٞم٥م ومٝمق ذم هذا يم٤ًمئر اعم١مُمٜملم، وعم٤م ُم٤مت سم٠ميب هق وأُمل صـغم اه قمٚمٞمـف 

وآًمف وؾمٚمؿ، قُمٛمؾ سمف يمّم يٕمٛمـؾ سم٤مًمٌنمـ، ُمــ اًمٖمًـؾ واًمتٜمٔمٞمـػ، واًمٙمٗمــ 

ًٌـ٤م ُمٓمٞمٌـ٤م، طمٞمـ٤م وُمٞمًتـ٤م، وارختـ٤مء أصـ٤مسمٕمف واًمٚمحد واًمدوم ـ، ًمٙمــ ُمـ٤م زال ـمٞم

اعم٘مدؾم٦م واٟمثٜم٤مؤه٤م، ورسمق سمٓمٜمف، ًمٞمس ُمٕمٜم٤م ٟمص قمغم اٟمت٘م٤مئف، واحللُّ ىمد حيّمـؾ 

٤ًٌم.  ًمف ريح، ويٜمتٗمخ ُمٜمف ضمقومف، ومال ُيٕمد هذا إن يم٤من ىمد وىمع قمٞم

صمؿ اٟمدومع اًمذهٌل ذم شم٘مرير يمالم يدل يمًـ٤مسم٘مف قمـغم ضمٝمٚمـف سمٛمٜمّمـ٥م 

سمّمٌٖم٦م شمٞمٛمٞم٦م، وُم٤م اًمٖمـرض هـذا؟! ومـ٢من سمٓمالٟمـف رضوري  اًمٜمٌقة، واٟمّم٤ٌمهمف

 قمٜمد يمؾ ُم١مُمـ، وًمٙمـ اًمٖمرض شمؼميتٝمؿ ؾم٤مطم٦م ُمـ رواه ُمـ اجلرح.
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ٟم٘مٚمقا قمـ قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح أٟمـف ىمـ٤مل: يمٚمـ٥م ًمٚمٕمٚمقيـ٦م  :اخلامس

وهـذا إن صـح ظمػم ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م، ىمٞمؾ ًمف: ومٞمٝمؿ قمثّمن، ىمـ٤مل: ومـٞمٝمؿ قمـثّمن،

ديثف، ورسمّم اؾمتخرضمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف ذم قمٜمف، ومٝمق ُم٤ٌمًمٖم٦م ٓ شمدل قمغم وٕمػ طم

طم٤مل اجلدال واعمٜم٤مفمرة، واًمٖمْم٥م ىمد يًتٗمز اعمٜم٤مفمر ٕيمثر ُمـ هذا، وقمغم يمؾ 

ؾمـٌٕملم ُمـرة ذم  طم٤مل وم٠ميـ هق ُمـ طَمريز سمـ قمثّمن اًمذي يم٤من يٚمٕمـ قمٚمًٞم٤م 

اًمّم٤ٌمح، وؾمٌٕملم ُمرة ذم اعم٤ًمء؟! وقمرومقا ُمٜمف هذا وحت٘م٘مقه، صمؿ ىمـ٤مًمقا قمٜمـف: 

ومّم أضمٞم٥م سمف قمـ طمريز، ومٝمق اجلقاب قمـ قمٌداًمًـالم  أٟمف ُمـ أوصمؼ اًمث٘م٤مت!!

 سمـ ص٤مًمح، واه اعمقومؼ.ا

 ؽصؾ

وأُم٤م اًمذيـ ـمٕمٜمقا ذم احلدي٨م، ومـ٤مًمٙمالم ُمٕمٝمـؿ قمـغم ىمًـٛملم: ىمًـؿ 

 ، أُم٤م اإلمج٤مزم وم٢مهنؿ سمٜمقه قمغم أصقل سم٤مـمٚم٦م: ، وىمًؿ شمٗمّمٞمكم إمج٤مزم

يمـقن قمٌداًمًـالم سمــ صـ٤مًمح ؿمـٞمٕمًٞم٤م وـٕمٞمًٗم٤م ُمٜمٙمـر  :األصؾ األول

 ىمد قمٚمٛم٧م سمٓمالن هذا سمّم ٓ ُمزيد قمٚمٞمف.احلدي٨م. و

أو أيمثــره،  إسمٓمــ٤مل يمــؾ ُمــ٤م ورد ذم ومْمــؾ قمــكم  :األصــؾ اـثــاين

واحلٙمؿ قمغم ُمــ روى ؿمـٞمئ٤م ُمٜمـف سم٤مًمتِمـٞمع واًمْمـٕمػ واًمٜمٙمـ٤مرة، وًمـق سمٚمـغ 
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احلدي٨م ُمٌٚمـغ اًمتـقاشمر، سمحٞمـ٨م ُمــ شمتٌـع صـٜمٞمٕمٝمؿ ذم ذًمـؽ رأى اًمٕمجـ٥م 

 ٞم٦م وم٘مـ٤مل:ٛمٝماًمرد قمغم اجلاًمٕمج٤مب، واًم٥ًٌم ومٞمف ُم٤م ذيمره اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم يمت٤مسمف ذم 

 رل اه قمٜمـفوىمد رأي٧م ه١مٓء أيًْم٤م طملم رأوا همٚمق اًمراومْمـ٦م ذم طمـؼ قمـكم 

وشم٘مديٛمف، وادقم٤مئٝمؿ ًمف ذيم٦م اًمٜمٌـل صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿ ذم ٟمٌقشمـف، 

وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ًمألئٛم٦م ُمـ وًمده، وشمٚمؽ إىم٤مويؾ وإُمقر اًمني٦م اًمتل مجٕمـ٧م 

وة، ورأوا ؿمـتٛمٝمؿ ظمٞمـ٤مر اًمًـٚمػ، إمم اًمٙمذب واًمٙمٗمر، إومراط اجلٝمؾ واًمٖم٤ٌم

وسمٖمْمٝمؿ وشمؼمأهؿ ُمٜمٝمؿ، ىم٤مسمٚمقا ذًمؽ أيًْمـ٤م سمـ٤مًمٖمٚمق ذم شمـ٠مظمػم قمـكم يمـرم اه 

وضمٝمف، وسمخًف طم٘مف، وحلٜمقا ذم اًم٘مقل، وإن مل يٍمطمقا إمم فمٚمٛمف، واقمتـدوا 

قمٚمٞمف سمًٗمؽ اًمدُم٤مء سمٖمػم طمؼ، وٟمًٌقه إمم اعمّمٕة قمغم ىمتؾ قمـثّمن، وأظمرضمـقه 

ٚم٦م أئٛم٦م اًمٗمتـ، ومل يقضمٌـقا ًمـف اؾمـؿ اخلالومـ٦م: سمجٝمٚمٝمؿ ُمـ أئٛم٦م اهلدى إمم مج

ٓظمتال، اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وأوضمٌقه٤م ًمٞمزيد سمــ ُمٕم٤مويـ٦م إلمجـ٤مع اًمٜمـ٤مس قمٚمٞمـف، 

واهتٛمقا ُمـ ذيمره سمٖمػم ظمػم، وحت٤مُمك يمثػم ُمـ اعمحـدصملم أن حيـدصمقا سمٗمْمـ٤مئٚمف 

يمرم اه وضمٝمف، أو ئمٝمروا ُم٤م جي٥م ًمـف، ويمـؾ شمٚمـؽ إطم٤مديـ٨م هلـ٤م خمـ٤مرج 

ظم٤مرضمٞم٤م ؿمـ٤مىم٤م ًمٕمّمـ٤م اعمًـٚمٛملم، طمـالل  احلًلم صح٤مح، وضمٕمٚمقا اسمٜمف 

ًمـق شمٌـلم ًمـف  رل اه قمٜمـفاًمدم، وؾمقوا سمٞمٜمف وسملم أهؾ اًمِمقرى: ٕن قمٛمر 
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ـْ ذيمـره أو  ومْمٚمف: ًم٘مدُمف قمٚمٞمٝمؿ، ومل جيٕمؾ إُمر ؿمقرى سمٞمـٜمٝمؿ، وأمهٚمـقا َُمـ

روى طمديث٤م ذم ومْمٚمف، طمتك حت٤مُمك يمثػم ُمـ اعمحدصملم أن يتحدصمقا هب٤م، وقمٜمـقا 

يمـ٠مهنؿ ٓ  -يٕمٜمـل اعمقوـققم٦م  -و سمـ اًمٕمـ٤مص وُمٕم٤مويـ٦م سمجٛمع ومْم٤مئؾ قمٛمر

يريدوهن٤م سمذًمؽ، وإٟمّم يريدوٟمف، وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: أظمق رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمـف 

وأسمـق ؾمـٌٓمٞمف احلًــ واحلًـلم، وأصـح٤مب  رل اه قمٜمفوآًمف وؾمٚمؿ قمكم 

اًمٙم٤ًمء قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم، متّٕمرت اًمقضمقه، وشمٜمٙمرت اًمٕمٞمـقن، 

دور، وإن ذيمر ذايمر ىمـقل اًمٜمٌـل صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وـمرت طم٤ًميؽ اًمّم

 (6)و)أٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمــ ُمقؾمـك( (0)وؾمٚمؿ )ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه(

وأؿم٤ٌمه هذا، اًمتٛمًقا ًمتٚمؽ إطم٤مدي٨م اعمخ٤مرج: ًمٞمٜمت٘مّمقه ويٌخًـقه طم٘مـف، 

                                                 

[ وىم٤مل:  4576( سمرىمؿ ]3/118)( واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 15/376)ذم صحٞمحف اسمـ طم٤ٌمن  رواه( 1)

وأظمرضمف اسمــ أيب قم٤مصـؿ ذم اًمًـٜم٦م  هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه سمٓمقًمف.

ضْمـ٧ُم 2/566) ( وىم٤مل إًم٤ٌمين: طمدي٨م صحٞمح هم٤مي٦م، ضم٤مء ُمـ ـمرق مج٤مقمـ٦م ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م ظَمرا

أطم٤مدي٨م ؾمٌٕم٦م ُمٜمٝمؿ، وًمٌٕمْمٝمؿ أيمثر ُمــ ـمريـؼ واطمـد وىمـد ظمرضمتٝمـ٤م يمٚمٝمـ٤م وشمٙمٚمٛمـ٧م قمـغم 

ٞمده٤م ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م.يمّم أظمرضمف اًمْمٞم٤مء اعم٘مـدد ذم إطم٤مديـ٨م اعمختـ٤مرة أؾم٤مٟم

 [ وىم٤مل: إؾمٜم٤مده صحٞمح.481( سمرىمؿ ]2/116)

 .[2414( سمرىمؿ ]4/1871[ وُمًٚمؿ )4154( سمرىمؿ ]4/1612اًمٌخ٤مري ) رواه( 2)
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سمًـٌٌٝمؿ ُمـ٤م ٓ يٚمزُمـف، وهـذا هـق  سمٖمْم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٚمراومْم٦م، وإًمزاُمـ٤م ًمٕمـكم 

 اجلٝمؾ سمٕمٞمٜمف. اهـ

ومٝمذا أهؿ إؾم٤ٌمب احل٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمت٘مـدُملم اًمـذيـ يمـ٤مٟمقا ذم قمٍمـ اسمــ 

ىمتٞم٦ٌم وىمٌٚمف قمغم اًمٓمٕمـ ذم ومْم٤مئؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، وىمد أؿمـ٤مر اإلُمـ٤مم أمحـد 

إمم ٟمحق هذا، إذ ؾم٠مًمف اسمٜمف قمٌداه قمـ قمكم وُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل: اقمٚمؿ أن قمٚمًٞم٤م يمـ٤من 

ضمؾ ىمـد طم٤مرسمـف يمثػم إقمداء، ومٗمتش ًمف أقمداؤه ؿمٞمئ٤م ومٚمؿ جيدوه، ومج٤مؤا إمم ر

وىم٤مشمٚمف، وم٠مـمروه يمٞمًدا ُمٜمٝمؿ ًمف، رواه اًمًٚمٗمل ذم )اًمٓمٞمقري٤مت( ومٛمـ يم٤من هبـذه 

اًمّمٗم٦م، ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ ومْم٤مئؾ قمكم أو يّمححٝم٤م؟! وىمد اٟمٓمـقت سمـقاـمـ يمثـػم 

ُمـ احلٗم٤مظ، ظمّمقص٤م اًمٌٍميلم واًمِم٤مُمٞملم قمغم اًمٌٖمض ًمٕمكم وذويف، وأؿم٤مر 

يًْم٤م، عم٤م شمٙمٚمؿ قمغم اعمٗمتلم إمم ىمري٥م ُمـ هذا أ (0)اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )إقمالم اعمقىمٕملم(

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وم٘م٤مل: وأُم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، وم٤مٟمتنمت أطمٙم٤مُمف 

وومت٤مويف، وًمٙمـ ىم٤مشمؾ اه اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مهنؿ أومًـدوا يمثـػًما ُمــ قمٚمٛمـف سم٤مًمٙمـذب 

قمٚمٞمف، وهلذا دمد أصح٤مب احلدي٨م ُمـ أهؾ اًمّمحٞمح ٓ يٕمتٛمدون ُمـ طمديثف 

سمـ ُمًٕمقد، ويمـ٤من اٞمتف وأصح٤مب قمٌداه وومتقاه، إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ ـمريؼ أهؾ سم
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ويمرم اه وضمٝمف يِمٙمق قمدم محٚمف اًمٕمٚمؿ اًمذي أودقمف يمـّم ىمـ٤مل:  رل اه قمٜمف

 إن ه٤م هٜم٤م قمٚمّم ًمق أص٧ٌم ًمف محٚمف. اهـ

ومٝمذا يِمػم إمم أهنؿ شمريمقا ُمـ قمٚمٛمف يمّم شمريمقا ُمــ ومْمـٚمف، ُمٕم٤مروـ٦م 

 ًمٚمِمٞمٕم٦م وإمخ٤مدا هلؿ، واه اعمًتٕم٤من. 

قا أٟمف خم٤مًمػ ًمألصقل اًمداًم٦م قمغم أومْمٚمٞم٦م أيب أهنؿ فمٜم :األصؾ اـثاـث

سمٙمر وقمٛمر رل اه قمٜمٝمّم، وإن ومٞمف ُم٤م يدل قمغم أومْمٚمٞم٦م قمـكم قمٚمٞمـف اًمًـالم، 

وهلذا زاد ومٞمف سمٕمض اًمٙمذاسملم، ذيمر أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثّمن، ومـذيمر احلـ٤مومظ ذم 

ذم شمرمجـ٦م إؾمـّمقمٞمؾ سمــ قمـكم سمــ اعمثٜمـك آؾمـؽماسم٤مدي اًمـقاقمظ  (0))اًمٚم٤ًمن(

ن ُمرة يٕمظ سمدُمِمؼ وم٘م٤مم إًمٞمف رضمـؾ ومًـ٠مًمف قمــ طمـدي٨م )أٟمـ٤م اًمٙمذاب إٟمف يم٤م

أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وأسمق )ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وقمكم سم٤مهب٤م( وم٘م٤مل: هذا خمتٍم، وإٟمّم هق: 

ىم٤مل: ومًـ٠مًمقه أن  (6)(سمٙمر ؾم٤مؾمٝم٤م، وقمٛمر طمٞمٓم٤مهن٤م، وقمثّمن ؾم٘مٗمٝم٤م، وقمكم سم٤مهب٤م

خيرج هلؿ إؾمٜم٤مده، ومققمـدهؿ سمـف. وذم هـذا اًمرضمـؾ ي٘مـقل اسمــ اًمًـٛمٕم٤مين ذم 

يم٤من ي٘م٤مل ًمف يمذاب اسمـ يمذاب، وي٘مقل اًمٜمخِمـٌل: يمـ٤من ي٘مـص  )إٟم٤ًمب(:
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ويٙمذب، ومل يٙمـ قمغم وضمٝمف ؾمٞمّم اعمت٘ملم، دظمٚم٧م قمـغم أيب ٟمٍمـ اًمًـجزي 

سمٛمٙم٦م وم٠ًمًمتف وم٘م٤مل: هذا يمذاب اسمـ يمذاب، ٓ يٙمت٥م قمٜمف وٓ يمراُمـ٦م، وذيمـر 

 وم٘م٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًمٗمرج همٞمـ٨م سمــ قمـكم (0)هذه اًم٘مّم٦م اسمـ قم٤ًميمر ذم )اًمت٤مريخ(

اخلٓمٞم٥م، طمدصمٜمل أسمق اًمٗمرج إؾمٗمرايٜمل ىم٤مل: يمـ٤من أسمـق ؾمـٕمد آؾمـؽماسم٤مدي 

يٕمظ سمدُمِمؼ وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل: أهي٤م اًمِمٞمخ، ُم٤م اًم٘مقل ذم ىمقل اًمٜمٌـل صـغم 

اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ )أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م(؟ ىم٤مل: ومـ٠مـمرق حلٔمـ٦م، صمـؿ 

ُمـ يم٤من صـدرا ذم  رومع رأؾمف وىم٤مل: ٟمٕمؿ ٓ يٕمر، هذا احلدي٨م قمغم اًمتّمم إٓ

اإلؾمالم، إٟمّم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وذيمـره، ىمـ٤مل: وم٤مؾمتحًــ 

احل٤مرضون ذًمؽ وهق يردده، صمؿ ؾمـ٠مًمقه أن خيـرج هلـؿ إؾمـٜم٤مده، ومـ٤مٟمٕمؿ، ومل 

 خيرضمف هلؿ.

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أٟمٙمروه قمٜمد آٟمٗمراد، واؾمتحًٜمقه عم٤م ذيمر ومٞمـف أسمـق سمٙمـر 

سمٕمض اًمقاوـٕملم أيًْمـ٤م، ومـرواه ُمــ ، واومؽماه رل اه قمٜمٝمؿ  وقمٛمر وقمثّمن

طمدي٨م أٟمس سمٚمٗمظ )أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثّمن ؾمـقره٤م، وقمـكم 

ٞمؾ اًمثالصمـ٦م قمـغم ْمـسم٤مهب٤م( ومزاد ذم احلدي٨م ُم٤م ي١ميد ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م، ُمـ شمٗم
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قمكم: ًمٔمٜمف أن ذم احلدي٨م ُم٤م يٗمْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ ُم٤م رِلَ اًمٜمقاص٥م هبذا طمتـك 

سمٚمٗمٔمـف  رل اه قمٜمـفُمـ طمدي٨م أٟمس  (0)ديٚمٛملأدظمٚمقا ومٞمف ُمٕم٤موي٦م، ومذيمره اًم

)أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وقمكم سم٤مهب٤م، وُمٕم٤موي٦م طمٚم٘متٝم٤م( وؾمٚمؽ سمٕمْمٝمؿ ومٞمـف ُمًـٚمٙم٤م 

سمؾ هق اًمٕمٚمق، يمـ٤من  رل اه قمٜمفآظمر وم٘م٤مل: ًمٞمس اعمراد سمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وأٟمـ٤م سم٤مهبـ٤م اًمٕمـكم(  ،اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )أٟمـ٤م ُمديٜمـ٦م اًمٕمٚمـؿ

احلدي٨م رء مم٤م شمقمهقه، سمؾ هق يم٘مقل اًمٜمٌل صـغم اه قمٚمٞمـف وآًمـف وًمٞمس ذم 

وىمقًمف: )أىمـرؤيمؿ ُأيب( وىمقًمـف:  (6)وؾمٚمؿ: )أقمٚمؿ أُمتل سم٤محلالل واحلرام ُمٕم٤مذ(

وم٘مد ٟمّمـقا  (8))ُم٤م أفمٚم٧م اخلياء، وٓ أىمٚم٧م اًمٖمؼماء أصدق هلج٦م ُمـ أيب ذر(

                                                 

 [.116( سمرىمؿ ]1/44ُمًٜمد اًمٗمردوس )( 1)

( سمـرىمؿ 281( وأسمـق داوود اًمٓمٞم٤مًمزـ ذم ُمًـٜمده )11/225رواه ُمٕمٛمر سمـ راؿمـد ذم ضم٤مُمٕمـف )( 2)

( سمـرىمؿ 5/664[ واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف )12927( سمرىمؿ ]3/184[ وأمحد ذم ُمًٜمده )2196]

( سمــرىمؿ 5/67[ واًمٜمًــ٤مئل ذم اًمًــٜمـ اًمٙمــؼمى )154]( سمــرىمؿ 1/55[ واسمـــ ُم٤مضمــف )3791]

( 16/74[ واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )5763( سمرىمؿ ]11/141[ وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده )8242]

[ واحلـ٤ميمؿ ذم اعمًـتدرك 556( سمـرىمؿ ]1/335[ واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمـٖمػم )7131سمرىمؿ ]

 [ 11966( سمرىمؿ ]6/211[ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )5784( سمرىمؿ ]3/477)

 [. 5461( سمرىمؿ ]3/385[ واعمًتدرك )7132( سمرىمؿ ]16/76صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )( 3)
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ٚمٗمـ٤مء قمغم أٟمف ومٞمٝم٤م ُم٤م يـدل قمـغم أومْمـٚمٞم٦م ُمٕمـ٤مذ وأيب ذر قمـغم همـػمهؿ ُمــ اخل

 اًمراؿمديـ.

سمٕمد اًمٙمالم قمغم سمٕمـض  (0)"اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م"  وهلذا ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم

ـمرق طمدي٨م اًم٤ٌمب: وًمٞمس ذم هذا يمٚمف ُم٤م ي٘مـدح ذم إمجـ٤مع أهـؾ اًمًـٜم٦م ُمــ 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ، قمغم أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اًمٜمٌل صغم اه 

 قمـٜمٝمّم، وىمـ٤مل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم اإلـمـالق أسمـق سمٙمـر صمـؿ قمٛمـر رل اه

احل٤مومظ اًمٕمالئل أصمٜم٤مء يمالُمف قمٚمٞمف أيًْم٤م: ًمٞمس هق ُمــ إًمٗمـ٤مظ اعمٜمٙمـرة اًمتـل 

 -يٕمٜمـل اعمـذيمقر ومٞمـف -شم٠مسم٤مه٤م اًمٕم٘مقل سمؾ هق يمحدي٨م: أرطمؿ أُمتـل سمـ٠مُمتل 

 وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤محلالل واحلرام ُمٕم٤مذ. اهـ

قمـغم ُمــ طمٙمـؿ قمٚمٞمـف سم٤مًمقوـع  (6)وهبذا أيًْم٤م رد اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل

رل اه ٞم٤م ٕومْمـٚمٞمتف قمـغم أيب سمٙمـر وقمٛمـر وقمـثّمن وم٘م٤مل: وًمٞمس هق ُم٘متْم

 ، ومٝمق طمدي٨م طمًـ سمؾ ىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح. اهـقمٜمٝمؿ 

 ومٝمذا يدل قمغم أهنؿ طمٙمٛمقا سمقوٕمف ًمتقمهٝمؿ خم٤مًمٗمتف ًمألصقل، 

                                                 

 (.98) اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م( 1)
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وومهقا ذم ذًمـؽ يمـّم ومهـقا ذم همـػمه ُمــ إطم٤مديـ٨م اًمتـل فمٜمقهـ٤م خم٤مًمٗمـ٦م 

هؿ ممــ قمـر، ًمألصقل، وطمٙمٛمقا سمقوٕمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، ورد قمٚمٞمٝمؿ همـػم

أهن٤م همػم خم٤مًمٗم٦م، واهتدى ًمٓمرق اجلٛمع سمٞمٜمٝمّم يمّم ىمدُمٜم٤م يمثػًما ُمـ أُمثٚمتـف، وىمـد 

ىم٤مل سمٕمض ذاح اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمديـ٦م إومم ذم شمٗمْمـٞمؾ اخلٚمٗمـ٤مء إرسمٕمـ٦م: أن 

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أومْمؾ ُمـ أظمـر سم٤مقمتٌـ٤مر اًمقصـػ اًمـذي اؿمـتٝمر سمـف: ٕن 

 وص٤مومف ومٜم٘مقل:ومْمٞمٚم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٞم٧ًم ُمـ طمٞم٨م ذاشمف، سمؾ سم٤مقمت٤ٌمر أ

إن أسم٤م سمٙمر أومْمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مقمت٤ٌمر يمثـرة صـدىمف واؿمـتٝم٤مره ومـٞمّم 

سمٞمٜمٝمؿ، وقمٛمر أومْمٚمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمدل، وقمثّمن أومْمـٚمٝمؿ ُمــ ضمٝمـ٦م احلٞمـ٤مء، 

وقمكم أومْمٚمٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمـؿ واؿمـتٝم٤مره سمـف. اهــ وٟمحـقه ًمـٌٕمض إئٛمـ٦م 

 إومراد ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ وهمػمه. 

 ؽصؾ

ع إومراد اًمذيـ ـمٕمٜمـقا ذم احلـدي٨م، أو وأُم٤م اًمٙمالم اًمتٗمّمٞمكم ومٝمق ُم

ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ذًمؽ ومٜم٘مقل: أُم٤م حيٞمك سمـ ُمٕمـلم وم٢مٟمـف شمٙمٚمـؿ ذم أيب اًمّمـٚم٧م، وذم 

طمديثف ىمٌؾ أن يٕمر، طمـ٤مل أيب اًمّمـٚم٧م، وىمٌـؾ أن يّمـٚمف طمديثـف ُمــ همـػم 

ـمري٘مف يمّم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م، وم٢مٟمـف عمـ٤م ٟم٘مـؾ يمالُمـف ومٞمـف، وذم طمديثـف ُمــ روايـ٦م 
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ًمؽ سم٘مقًمف: أطمًـ٥م قمٌـداخل٤مًمؼ ؾمـ٠مل قمٌداخل٤مًمؼ سمـ ُمٜمّمقر وهمػمه شمٕم٘م٥م ذ

حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ طم٤مل أيب اًمّمٚم٧م ىمديًّم، ومل يٙمـ حيٞمك إذ ذاك يٕمرومـف، صمـؿ 

قمرومف سمٕمد وم٠مضم٤مب إسمراهٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد قمـ طم٤مًمف، ىم٤مل: وأُم٤م طمـدي٨م إقمٛمـش 

وحيٞمك  أمحد اسمـ طمٜمٌؾوم٢من أسم٤م اًمّمٚم٧م يم٤من يرويف قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م قمٜمف، وم٠مٟمٙمره 

اًمّمٚم٧م ىمـد رواه قمــ أيب ُمٕم٤مويـ٦م، وم٘مـ٤مل: إٟمـف  سمـ ُمٕملم قمٜمف ومقضمد همػم أيبا

صحٞمح، وُمراده أٟمف صحٞمح ُمــ طمـدي٨م ُمــ طمـدي٨م أيب ُمٕم٤مويـ٦م، وًمـٞمس 

سم٤ٌمـمؾ إذ ىمد رواه همػم واطمد قمٜمف، وىمد ؾم٠مًمف اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمـد اًمـدوري قمٜمـف 

ومقصم٘مف، صمؿ ؾم٠مًمف قمـ احلدي٨م وم٘م٤مل: ُم٤م شمريدون ُمـ هذا اعمًٙملم؟! أًمـٞمس ىمـد 

 طمدث سمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي ؟!

ويمذًمؽ ؾم٠مًمف اسمـ حمرز قمــ احلـدي٨م، وم٘مـ٤مل: هـق ُمــ طمـدي٨م أيب 

 ُمٕم٤موي٦م، ويمذًمؽ روى قمٜمف ص٤مًمح سمـ حمٛمد ضمزره وهمػمهؿ.

، وم٢مٟمف ُم٤م يم٤من يٕمـر، أسمـ٤م اًمّمـٚم٧م، صمـؿ محد اسمـ طمٜمٌؾوهٙمذا وىمع ٕ

قمرومف سمٕمد ذًمؽ وأُمر وًمده سم٤مًمرواي٦م قمٜمف وهق ٓ ي٠مذٟمف سم٤مًمرواي٦م إٓ قمـ صم٘م٦م يمـّم 

ػًما ُم٤م يٜمٙمر أطم٤مدي٨م وحيٙمـؿ سمٌٓمالهنـ٤م: ًمٙمقهنـ٤م مل ؾمٌؼ. صمؿ إن اإلُم٤مم أمحد يمث

 شمّمٚمف، يمّم ٟمص قمٚمٞمف احل٤مومظ. 
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وأُم٤م أسمق طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م، ومٛمٕمٚمقم شمِمديدمه٤م ذم احلدي٨م وطمٙمٛمٝمـّم 

قمٚمٞمف سم٤مًمٌٓمالن سم٠مدٟمك ؿمـٌٝم٦م يمـّم ٟمـص قمٚمٞمـف احلـ٤مومظ، ويمـؿ ُمــ طمـدي٨م ذم 

٤م سم٠مٟمف ُمقوقع ٓ أصـؾ ًمـف، وُمــ رضمـع إمم )قمٚمـؾ اسمــ أيب طَم اًمّمحٞمح سا 

شمؿ( و)اًمتٚمخٞمص احلٌػم( ًمٚمحـ٤مومظ و)ٟمّمـ٥م اًمرايـ٦م( ًمٚمزيٚمٕمـل، وختـري٩م طم٤م

أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤م، ًمف، قمٚمؿ ذًمؽ وحت٘م٘مـف، قمـغم أهنـّم يم٤مٟمـ٤م ينـىم٤من اجلـرح، 

واًمٙمالم قمغم إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري، سمؾ فمٚمّمه ذم يمت٤مسمف اًمٙمٌػم ذم اًمرضمـ٤مل، 

 وٟم٤ًٌمه ٕٟمٗمًٝمّم، وم٠مُمرا قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ أن ي٠مظمذ ٟمًـخ٦م ُمــ يمتـ٤مب

اًمٌخــ٤مري، ويًــ٠مهلّم قمـــ اًمرضمــ٤مل اعمــذيمقريـ ومٞمــف، ومهــ٤م جيٞم٤ٌمٟمــف سمجــقاب 

اًمٌخ٤مري طمتك أشمٞم٤م قمغم مجٞمع اًمٙمتـ٤مب، وشمِمـديد اًمٌخـ٤مري رمحـف اه ُمٕمٚمـقم 

 ُمٕمرو،.

وأُم٤م اسمـ قمدي واًمدارىمٓمٜمل، ومٙمالُمٝمّم دقمقى جمردة ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمـ٤م، 

ـمـرق  ويمؾ يمالم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ومٝمق سم٤مـمؾ، ومٚمٙمؾ واطمد أن ي٠ميت إمم طمدي٨م ًمف

ُمتٕمددة ٓ يقاومؼ هقاه ويٓمٕمـ ومٞمـف سمـ٠من أطمـد رضم٤مًمـف ووـٕمف، وهىمـف ُمٜمـف 

اًم٤ٌمىمقن، يمّم ي٘مقل اسمـ قمدي دومٕم٤م سم٤مًمّمدر، وادقم٤مء سمٖمـػم دًمٞمـؾ، وهلـذا ىمـرر 

قمٚمّمء إصقل، أن ُمـ ذط صح٦م اًمتقاشمر قمٜمد اًم٤ًمُمع، أن ٓ يٙمقن ُمتِمٌٕم٤م 
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قاشمر، وٓ يقضمـ٥م قاشمر، وم٢مٟمف إذا يم٤من يمذًمؽ ٓ ي٘مع ُمٜمف ُمقىمع اًمتتسمْمد اخلؼم اعم

قمٜمده اًمٕمٚمؿ، ومٝم١مٓء عم٤م شمٕمٚمؼ سمذهٜمٝمؿ سمٓمالن يمؾ ُم٤م ورد ذم ومْمـؾ قمـكم قمٚمٞمـف 

اًمًالم، وأٟمف ُمـ ووع اًمراومْمـ٦م، صـ٤مروا يـردون ُمــ ذًمـؽ ُمـ٤م سمٚمـغ طمـد 

 اًمتقاشمر، سم٤مدقم٤مء اًمنىم٦م اًمتل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ.

 وأُم٤م اسمـ اجلقزي ومٝمق ُم٘مٚمد عمـ ؾمٌ٘مف، ومال يٜمٌٖمل أن ُيٕمد ذم احل٤ميمٛملم

قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع: ٕٟمف مل ي٘مؾ ذًمؽ قمــ اضمتٝمـ٤مد، ومٝمـق سمٛمٜمزًمـ٦م اًمٕمـدم، 

يمح٤مل يمؾ ُم٘مٚمد، وًمق ومروٜم٤م أٟمـف طمٙمـؿ سمـذًمؽ اضمتٝمـ٤مدا، ومتًـ٤مهٚمف وهتـقره 

 (0)ُمٕمٚمقم، طمتك ىم٤مل احل٤مومظ ومٞمف: إٟمف طم٤مـم٥م ًمٞمؾ ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمـف،

وىمد يمثر اقمؽماض اًمٜمـ٤مس قمٚمٞمـف، وشمٕم٘مٌـف ومـٞمّم طمٙمـؿ قمٚمٞمـف ُمــ إطم٤مديـ٨م 

ًمقوع، واًمتحذير ُمـ آهمؽمار سمٙمالُمف، يمّم سمًـٓمتف ذم همـػم هـذا اعمقوـع، سم٤م

 وىمد شمٕم٘مٌقه قمغم هذا احلدي٨م يمّم ؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌم إن ؿم٤مء اه شمٕم٤ممم.

وأُم٤م اًمذهٌل ومال يٜمٌٖمل أن ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم إطم٤مديـ٨م اًمـقاردة سمٗمْمـؾ 

ة  قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، وم٢مٟمف ؾم٤محمف اه يمـ٤من إذا وىمـع ٟمٔمـره قمٚمٞمٝمـ٤م، اقمؽمشمـف طمـدا

                                                 

( ذيمر اسمـ طمجر ىمّم٦م ذيمره٤م اسمـ اجلقزي ًمثّمُم٦م سمـ أذس صمؿ ىم٤مل سمٕمٝمده٤م: 2/83ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)

 ـم٥م ًمٞمؾ، ٓ يٜم٘مد ُم٤م حيدث سمف.دًم٧م هذه اًم٘مّم٦م قمغم أن اسمـ اجلقزي طم٤م
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شمٚمٗم٧م ؿمٕمقره، وهمْم٥ٌم أذه٥م وضمداٟمف، طمتـك ٓ يـدري ُمـ٤م ي٘مـقل، ورسمـّم أ

ؾم٥م وًمٕمـ ُمـ روى ومْم٤مئؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، يمّم وىمع ُمٜمف ذم همـػم ُمقوـع 

وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ حت٧م ؾمت٤مرة أنا احلدي٨م ُمقوقع، وًمٙمٜمـف ٓ  (0)ُمـ )اعمٞمزان(

يٗمٕمؾ ذًمؽ ومٞمٛمـ يروي إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م أقمدائف، وًمق سمًٓم٧م 

م ذم هذا، ًمذيمرت ًمؽ ُم٤م شم٘ميض ُمٜمف سم٤مًمٕمج٥م ُمـ اًمذهٌل رمحف اه شمٕم٤ممم، اعم٘م٤م

 وؾمؽمٟم٤م سمٛمٜمف آُملم.

: قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح أسمق (6)ويٙمٗمل ذم رد يمالُمف أٟمف ىم٤مل ذم )اعمٞمزان(

اًمّمٚم٧م اهلروي اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح إٓ أٟمف ؿمٞمٕمل ضمٚمد. اهـ ومّم وصٗمف سمْمـٕمػ، 

أىمًـؿ سمـ٤مه أن  (8)(وٓ رُم٤مه سمٙمـذب، صمـؿ قمٜمـد ذيمـر احلـدي٨م ذم )اعمًـتدرك

قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح ُم٤م هق صم٘م٦م وٓ هـق ُمـ٠مُمقن، ومٙمٞمـػ اجلٛمـع سمـلم هـذا 

                                                 

( شمرمج٦م قمكم سمـ أمحد اعمـ١مدب احلٚمـقاين، وم٢مٟمـف ىمـ٤مل: روى أطم٤مديـ٨م 5/137اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال )( 1)

ُمقوققم٦م ُمـ أومٔمٕمٝم٤م ُم٤م رواه اخلٓمٞم٥م ...قمـ اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝمّم ُمرومققم٤م ىم٤مل: )عم٤م قمرج يب، 

اه، قمكم طم٥م اه، احلًـ واحلًلم صٗمقة ُمٙمتقسم٤م ٓ إًمف إٓ اه، حمٛمد رؾمقل  رأي٧م قمغم سم٤مب اجلٜم٦م

 اه، وم٤مـمٛم٦م أُم٦م اه، قمغم سم٤مهمْمٝمؿ ًمٕمٜم٦م اه( ىمٚم٧م: إي واه وقمغم واوٕمف ًمٕمٜم٦م اه.

 (.4/348) ُمٞمزان آقمتدال (2)

 (. 126/ 3اًمتٚمخٞمص ) (3)
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وذاك؟ وىمد شمٕم٘مٌف احل٤مومظ ذم طمٙمٛمـف قمـغم هـذا احلـدي٨م سم٤مًمقوـع ذم شمرمجـ٦م 

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف، وم٢مٟمف أورد ًمف هذا احلدي٨م، وىمـ٤مل: ُمقوـقع، ومتٕم٘مٌـف 

يمثـػمة ذم )ُمًـتدرك سم٘مقًمف: وهذا احلـدي٨م ًمـف ـمـرق  (0)احل٤مومظ ذم )اًمٚم٤ًمن(

احل٤ميمؿ( أىمؾُّ أطمقاهل٤م أن يٙمقن ًمٚمحدي٨م أصـؾ، ومـال يٜمٌٖمـل أن يٓمٚمـؼ قمٚمٞمـف 

 اًم٘مقل سم٤مًمقوع. اهـ

نميـ ُمقوـًٕم٤م ـوسح اًمذهٌل سمٌٓمالن طمـدي٨م اًمٓمـػم ذم ٟمحـق قمـ

   ......................................................................ُمـ

                                                 

 (.2/122ًم٤ًمن اعمٞمزان )( 1)
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ٞمس ًمف قمغم وٕمٗمٝمؿ دًمٞمؾ ؾمقى روايتف، صمؿ مل ووٕماػ سمف ظمالئؼ ًم (0))اعمٞمزان(

ا ُمـ اقمؽماوم ف: ًمٙمثرة ـمرىمف اًمتـل شمٖمٚمٌـ٧م قمـغم َٟمّْمـٌف، ؾمـ٤محمف اه، ـف سمـجيد سُمدًّ

ح سمثٌقشمف ذم )شمذيمرة احلٗم٤مظ(.  (6)ومٍما

وأُم٤م اًمٜمقوي رل اه قمٜمف، وم٢مٟمف ىم٤مل ذًمؽ قمـ شم٘مٚمٞمد عمــ ؾمـٌ٘مف ُمــ 

٤م أُمٙمـ أن يّمدر قمٜمف احلٗم٤مظ، وًمق ٟمٔمر ذم ـمرق احلدي٨م وطمٙمؿ سم٤مضمتٝم٤مده، عم

                                                 

 ؾم٠ميمتٗمل سمذيمر قمنمة ُمقاوع ُمـ ذًمؽ يم٠مُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:( 1)

 ٛم٦م أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ومرىمد اجلدي.ـ( شمرضم1/237دال )ُمٞمزان آقمت -1

 ٤مقمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمّمن اًمرازي.ـٛم٦م إؾمٛمـ( شمرضم1/391ُمٞمزان آقمتدال ) -2

 ٛم٦م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمّمن اًمْمٌٕمل.ـ( شمرضم2/139ُمٞمزان آقمتدال ) -3

 ( شمرمج٦م احلًـ سمـ قمٌداه اًمث٘مٗمل.2/251ُمٞمزان آقمتدال ) -4

 اًمٓمٚمحل. ( شمرمج٦م احلًلم سمـ ؾمٚمٞمّمن2/291ُمٞمزان آقمتدال ) -5

 ( شمرمج٦م مح٤مد سمـ اعمخت٤مر.2/371ُمٞمزان آقمتدال ) -6

 ( شمرمج٦م ديٜم٤مر أسمق ُمٙمٞمس احلٌٌم.3/48ُمٞمزان آقمتدال ) -7

 ( شمرمج٦م قمٌداه سمـ زي٤مد أسمق اًمٕمالء.4/112ُمٞمزان آقمتدال ) -8

 ( شمرمج٦م قمٌداًمًالم سمـ راؿمد.4/348ُمٞمزان آقمتدال ) -9

 ر أسمق ظمٚمػ اًمروم٤مء.( شمرمج٦م ُمٞمٛمقن سمـ ضم٤مسم6/575ُمٞمزان آقمتدال ) -11

ومٚمف ـمرق يمثػمة ضمـدا ، ُم٤م طمدي٨م اًمٓمػمأو( 1143 -3/1142ىم٤مل اًمذهٌل ذم )شمذيمرة احلٗم٤مظ( ) (2)

 .ن يٙمقن احلدي٨م ًمف أصؾأومردهت٤م ذم ُمّمٜمػ وجمٛمققمٝم٤م  يقضم٥م أىمد 
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اًم٘مقل سمقوٕمف: وم٢مٟمف طمٙمؿ سمّمح٦م أطم٤مدي٨م ٓ شمٌٚمغ رشم٦ٌم هذا وٓ شم٘م٤مرسمف، ويمؿ 

أوىمٕمف اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمزاًمؼ إوه٤مم، اًمتل يمثر هب٤م شمٕم٘مـ٥م اعمتـ٠مظمريـ قمٚمٞمـف، ومـٞمؿ 

ا وىمٌقًٓ، وشمّمحٞمًح٤م وشمْمٕمٞمًٗم٤م.  طمٙمؿ سمف قمغم إطم٤مدي٨م ردًّ

ذم  وأُم٤م ص٤مطم٥م )أؾمـٜمك اعمٓم٤مًمـ٥م( ومٚمـٞمس هٜم٤مًمـؽ، طمتـك يٜمتّمـ٥م

ُمّم٤م، اًمرضم٤مل، أو يٜمتٔمؿ ذم ؾمٚمؽ ه١مٓء إسمٓم٤مل، وإٟمّم ذيمرشمـف ٕٟمٌـف قمـغم 

ؾم٘مقط يمت٤مسمف اعمتداول سملم اًمٕم٤مُمـ٦م، وم٢مٟمـف أيمثـر اًمٙمتـ٥م ظمٓمـ٠م، وأىمٚمٝمـ٤م وم٤مئـدة 

وٟمٗمٕم٤م، وُم٤م أدري ُم٤م اًمـذي دومـع صـ٤مطمٌف ًمت٠مًمٞمٗمـف؟! ُمـع سمٕمـده قمــ ُمٕمرومـ٦م 

ومٞمف قمـغم احلدي٨م وصٜم٤مقمتف، واًمٕمج٥م ُمٜمف إذ ي٘مقل ذم ظمٓم٦ٌم يمت٤مسمف: إن قمٛمدشمف 

 ..........................اًمِمٞمخ قمٌداًمرؤو، اعمٜم٤موي، ُمع أن اعمٜم٤موي يمت٥م 
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قمغم هذا احلـدي٨م ُمـ٤م ٟمّمـف: وهـق طمًــ سم٤مقمتٌـ٤مر ـمرىمـف، ٓ  (0)ذم )اًمتٞمًػم(

ؿ اسمـ اجلقزي. اهـ   صحٞمح وٓ وٕمٞمػ، ومْمال قمـ يمقٟمف ُمقوققم٤م، ووها

ة قمـغم ويزقمؿ أٟمف رأى يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمر

ٍم يمتـ٤مب ـا، اظمتـ٤م يمٌـػمً إًمًٜم٦م، وجيٕمؾ ذم اعمحـدصملم ؾمـخ٤مويلم، ؾمـخ٤مويً 

                                                 

( سمــرىمؿ 3/61( وىمــ٤مل اعمٜمــ٤موي ذم ومــٞمض اًم٘مــدير )1/377اًمتٞمًــػم سمنمــح اجلــ٤مُمع اًمّمــٖمػم )( 1)

ٕمٚمؿ  وقمكم سم٤مهب٤م، ومٛمـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب، ومـ٢منا اعمّمـٓمٗمك صـغم اه أٟم٤م ُمديٜم٦م اًم [:2715]

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م اجل٤مُمٕم٦م عمٕم٤مين اًمدي٤مٟم٤مت يمٚمٝم٤م، أو ٓ سمد ًمٚمٛمديٜم٦م ُمـ سم٤مب، وم٠مظمؼم أن سم٤مهبـ٤م 

هق قمكم يمرم اه وضمٝمف، ومٛمـ أظمذ ـمري٘مف، دظمؾ اعمديٜم٦م، وُمـ أظمٓم٠مه، أظمٓم٠م ـمريؼ اهلـدى، وىمـد 

ٛمٞم٦م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ، واعمٕم٤مدي واعمحـ٤مًمػ، ظمـرج اًمٙمالسمـ٤مذي أن رضمـال ؾمـ٠مل ؿمٝمد ًمف سم٤مٕقمٚم

ُمٕم٤موي٦م قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: ؾمؾ قمٚمٞم٤م هق أقمٚمؿ ُمٜمل، وم٘م٤مل: أريـد ضمقاسمـؽ، ىمـ٤مل: وحيـؽ يمرهـ٧م 

رضمال يم٤من رؾمقل اه  صغم اه قمٚمٞمف وآًمف ؾمٚمؿ يٕمـزه سمـ٤مًمٕمٚمؿ قمـزا، وىمـد يمـ٤من أيمـ٤مسمر اًمّمـح٥م 

ّم أؿمٙمؾ قمٚمٞمف، ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف وم٘م٤مل: هٝمٜم٤م قمكم وم٤مؾم٠مًمف، يٕمؽمومقن ًمف سمذًمؽ، ويم٤من قمٛمر ي٠ًمًمف قم

وم٘م٤مل: أريد أؾمٛمع ُمٜمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: ىمؿ ٓ أىم٤مم اه رضمٚمٞمؽ، وحمك اؾمٛمف ُمـ اًمـديقان، 

ف ؿمٞمئ٤م ُمـ  وصح قمٜمف ُمـ ـمرق أٟمف يم٤من يتٕمقذ ُمـ ىمقم ًمٞمس هق ومٞمٝمؿ، طمتك أُمًٙمف قمٜمده، ومل يقًم 

ج احل٤مومظ قمٌداعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٞمّمن ىم٤مل: ذيمر ًمٕمٓم٤مء أيم٤من أطمـد اًمٌٕمقث: عمِم٤مورشمف ذم اعمِمٙمؾ، وأظمر

ُمـ اًمّمح٥م أوم٘مف ُمـ قمكم؟ ىم٤مل: ٓ واه، ىم٤مل احلرازم: ىمـد قمٚمـؿ إوًمـقن وأظمـرون أن ومٝمـؿ 

يمت٤مب اه ُمٜمحٍم إمم قمٚمؿ قمكم، وُمـ ضمٝمؾ ذًمؽ، وم٘مد وؾ قمـ اًم٤ٌمب، اًمذي ُمـ ورائف يرومع اه 

  يتٖمػم سمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء ..قمـ اًم٘مٚمقب احلج٤مب طمتك يتح٘مؼ اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ
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ؿمٞمخف احل٤مومظ اسمـ طمجر، وؾمخ٤موي٤م صٖمػًما اىمتٍم ُمٜمف قمـغم جمـرد اعمقوـقع، 

ًمـف  (0)ويمؾ هذا ٓ أصؾ ًمف، وي٘مقل ذم طمدي٨م )إذا أشم٤ميمؿ يمريؿ ىمقم وم٠ميمرُمقه(

ُمـع أن  ـمرق يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م، وطمٙمؿ قمٚمٞمف اسمـ طمجر واًمٕمراىمل سم٤مًمقوـع. اهــ

ي٘مقل: ًمـف ـمـرق وـٕمٞمٗم٦م، وىمـد  (6)أصٚمف اًمذي هق )متٞمٞمز اًمٓمٞم٥م ُمـ اخلٌٞم٨م(

اٟمت٘مد احل٤مومظ اسمـ طمجر وؿمٞمخف اًمٕمراىمل احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع. اهــ  ومٕمٙمـس 

هق اًم٘مْمٞم٦م، وي٘مقل ذم طمدي٨م )سمٜمل اإلؾمالم قمغم اًمٜمٔم٤موم٦م( ذيمـره ذم اإلطمٞمـ٤مء 

)احل٦ٌم اًمًـقداء  ضمف اًمٕمً٘مالين: مل أضمده، وي٘مقل ذم طمدي٨مسمال ؾمٜمد. ىم٤مل خمر  

، وىمقل إصـؾ رواه اًمٌخـ٤مري (8)ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء( رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٓمؼماين

 ًمٕمٚمف شمٕمٚمٞمؼ. اهـ

                                                 

ُمـ رواي٦م قمٌداه سمـ قمٛمـر رل اه قمـٜمٝمّم،  [3712]سمرىمؿ  (2/1223)رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ( 1)

ُمـ روايـ٦م ضمـ٤مسمر سمــ قمٌـداه رل اه  [759]سمرىمؿ  (1/443)واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب 

اًمِمـٝم٤مب واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد  [1351]سمرىمؿ  (1/339)قمٜمٝمّم، واًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس 

 .ُمـ رواي٦م قمدي سمـ طم٤مشمؿ [761]سمرىمؿ   (1/443)

 (.18)متٞمٞمز اًمٓمٞم٥م ُمـ اخلٌٞم٨م (2) 

 .[491]سمرىمؿ ( 1/187(واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  [501]سمرىمؿ ) 1/39) ٕمجؿ إوؾمطاعم( 3)
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ذم سم٤مب احل٦ٌم اًمًقداء  (0)"صحٞمح اًمٌخ٤مري"ُمع أن احلدي٨م ُمًٜمد ذم 

ذم احلـدي٨م، ومجٞمـع ُمـ٤م اطمتـقت  ٤مً ُمـ يمت٤مب اًمٓم٥م، وي٘مقل: ىمد صٜمٗم٧م يمتٌ

 ـقمٚمٞمف ُمقوقع ُمٜمٝم٤م ُمقوققم٤مت اًم٘مْم٤مقمل. اه

وهذا سم٤مهلذي٤من أؿمٌف ُمٜمف سم٤مًمٙمالم، إمم همػم هذا مم٤م ًمٕمـؾ ٟمّمـػ يمت٤مسمـف 

جرد ٟم٤مىمؾ ًمٙمٜمف يتٍمـ، ومٞمخٓمـُ، سمـؾ خيٓمـُ ذم اًمٜم٘مـؾ ـُمـ ىمٌٞمٚمف، ُمع أٟمف ُم

سمدون شمٍم، يمّم ُم٣م، واعم٘مّمقد: أن اًمرضمؾ ويمت٤مسمـف ؾمـ٤مىمٓم٤من قمــ درضمـ٦م 

 آقمت٤ٌمر، واه اعمًتٕم٤من.

 خاتـؿـــــة

 ذا احلديث()دم ذؿر بعض كصقص ادتلخريـ دم ه

ىمد ؾمٌؼ ىمقل احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم )اجلـ٤مُمع اًمٙمٌـػم(: يمٜمـ٧م أضمٞمـ٥م 

دهرا قمـ هذا احلدي٨م سم٠مٟمف طمًـ، إمم أن وىمٗمـ٧م قمـغم شمّمـحٞمح اسمــ ضمريـر 

ذم )هتذي٥م أصم٤مر( ُمع شمّمـحٞمح احلـ٤ميمؿ حلـدي٨م  رل اه قمٜمفحلدي٨م قمكم 

اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝم٤م، وم٤مؾمتخرت اه شمٕم٤ممم، وضمزُم٧م سم٤مرشم٘مـ٤مء احلـدي٨م 

 ُمرشم٦ٌم احلًـ إمم ُمرشم٦ٌم اًمّمحٞمح. اهـ  ُمـ

                                                 

 .[5363]سمرىمؿ ( 5/2153(صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 4)
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وٟم٘مؾ ذم )اًممًمُ اعمّمٜمققم٦م( قمـ احل٤مومظ اًمٕمالئل أٟمف ىمـ٤مل ذم أضمقسمتـف 

ناج اًم٘مزويٜمـل قمـغم )ُمّمـ٤مسمٞمح اًمٌٖمـقي( ـقمـ إطم٤مدي٨م اًمتـل شمٕم٘مٌٝمـ٤م اًمـ

وادقمك أهن٤م ُمقوققم٦م ُم٤م ٟمّمف: طمدي٨م )أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م( ىمد ذيمـره 

ققم٤مت ُمـ ـمرق قمدة، وضمزم سمٌٓمالن اًمٙمـؾ، أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي ذم اعمقو

وهمـػمه، واعمِمـٝمقر سمـف  (0)ويمذًمؽ ىم٤مل سمٕمده مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمذهٌل ذم )اعمٞمـزان(

روايــ٦م أيب اًمّمــٚم٧م قمٌداًمًــالم سمـــ صــ٤مًمح اهلــروي قمـــ أيب ُمٕم٤مويــ٦م قمـــ 

، وأسمـق اًمّمـٚم٧م خمتٚمـػ ومٞمـف، ًمٙمٜمـف ّمإقمٛمش قمـ اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝم

٘م٦م ُم٠مُمقن ُمـ يم٤ٌمر اًمِمٞمقخ وطمٗمـ٤مفمٝمؿ شمقسمع ومؼمئ ُمـ قمٝمدشمف، وأسمق ُمٕم٤موي٦م صم

اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ، وىمد شمٗمرد سمف قمـ إقمٛمش ومٙمـ٤من ُمـ٤مذا؟! وأيُّ اؾمـتح٤مًم٦م ذم أن 

، ومل رل اه قمٜمفي٘مقل اًمٜمٌل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمثؾ هذا ذم طمؼ قمكم 

ي٠مت يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم هذا احلدي٨م وضمزم سمقوٕمف، سمجـقاب قمــ اًمروايـ٤مت 

ٞم٘مف وشمّمحٞمح طمديثف، وُمع ذًمؽ ومٚمف ؿمـ٤مهد، اًمّمحٞمح٦م قمـ اسمـ ُمٕملم ذم شمقصم

رواه اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف وؾمـٜمده طمًــ، ومٙمٞمـػ إذا اٟمْمـؿ إمم طمـدي٨م أيب 

                                                 

  تٙمرار.، ومال داقمل ًمٚمقاوع شم٘مدم شمٍميح اًمذهٌل سم٠من احلدي٨م ُمقوقع ذم قمدة ُم (1)
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ُمٕم٤موي٦م، ومل ي٠مت أسمق اًمٗمرج وٓ همػمه سمٕمٚم٦م ىم٤مدطم٦م ؾمقى دقمقى اًمقوع دومًٕمـ٤م 

 سم٤مًمّمدر. اهـ سم٤مظمتّم٤مر.

وؾمئؾ احل٤مومظ قمــ هـذا احلـدي٨م، وم٠مضمـ٤مب سم٘مقًمـف: هـذا احلـدي٨م 

تدرك( وىمـ٤مل: صـحٞمح، وظم٤مًمٗمـف أسمـق اًمٗمـرج اسمــ أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم )اعمًـ

اجلقزي ومذيمره ذم اعمقوققم٤مت، وىم٤مل: إٟمف يمذب، واًمّمقاب ظمـال، ىمـقهلّم 

ُمًٕم٤م، وأن احلدي٨م ُمـ ىمًـؿ احلًــ، ٓ يرشم٘مـل إمم اًمّمـح٦م، وٓ يـٜمحط إمم 

 ذًمؽ. اهـ  اًمٙمذب، وسمٞم٤من ذًمؽ يًتدقمل ـمقٓ وًمٙمـ هذا هق اعمٕمتٛمد ذم 

حيــ ؾمــ٤مقم٦م هــذا اجلــقاب، إٓ : ٓ أؿمــؽ أن احلــ٤مومظ مل يًتؾؾــت

اًمٓمرق اعمقضمقدة ذم احل٤ميمؿ، وًمق اؾمتحي همػممه٤م جلـزم سم٤مرشم٘م٤مئـف إمم درضمـ٦م 

اًمّمح٦م، وم٢مٟمف ضمزم سمّمـح٦م أطم٤مديـ٨م ذم )اًم٘مـقل اعمًـدد( ٓ شمٌٚمـغ هـذا وٓ 

شم٘م٤مرسمف، صمؿ إٟمف سمٜمك طمٙمٛمف سم٤محلًـ قمغم ىم٤مقمدة ذيمره٤م ذم اًمٚم٤ًمن، وًمٙمٜمٝم٤م همـػم 

 ل اًمتخري٩م.ُمٓمردة وٓ ٓزُم٦م، يمّم سمٞمٜمتف ذم أصق
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سمٕمـد إيـراد يمـالم  (0)وىم٤مل احل٤مومظ اًمًـخ٤موي ذم )اعم٘م٤مصـد احلًـٜم٦م(

احل٤مومظ ومٞمف، وسمٕمض ـمرىمف اًمقاهٞم٦م وأًمٗم٤مفمف اعمقوققم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر أيب سمٙمـر 

وقمٛمر وقمثّمن وُمٕم٤موي٦م، ُم٤م ٟمّمف: وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٓمرىمف يمٚمٝمـ٤م وـٕمٞمٗم٦م، وأطمًـٜمٝم٤م 

 طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس رل اه قمٜمٝم٤م، سمؾ هق طمدي٨م طمًـ. اهـ

هذا درج مجٞمع ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ اعم٘مٚمديـ اًمذيـ ٓ أؾمـتجٞمز وقمغم 

آؾمتدٓل سمٙمالُمٝمؿ، وم٢من يمالم اعم٘مٚمد سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمدم، وىمد ذيمرت ٟمّمقصـٝمؿ 

ؾمٌؾ اًمًٕم٤مدة وأسمقاهبـ٤م سمّمـح٦م طمـدي٨م أٟمـ٤م "ذم ضمزء مجٕمتف ىمٌؾ هذا وؾمٛمٞمتف 

 وًمٜم٤م قمقدة إمم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ضمزء صم٤مًم٨م إن ؿمـ٤مء اه "ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

 شمٕم٤ممم، وسم٤مه اًمتقومٞمؼ.

  وصغم اه قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف،

  ٤م يمثػًما إمم يقم اًمديـ،ـوؾمٚمؿ شمًٚمٞمٛمً 

 واحلٛمد ه رب اًمٕم٤معملم.

                                                 

( وىم٤مل حم٘مؼ اًمٙمت٤مب اًمًٞمد اعمحدث قمٌداه سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري: سمـؾ 98 -97)( اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م1)

ومتح اعمٚمؽ اًمٕمـكم سمّمـح٦م طمـدي٨م "صحٞمح ضمدًا ًمٕمدة وضمقه سمٞماٜمٝم٤م ؿم٘مٞم٘مٜم٤م احل٤مومظ أسمق اًمٗمٞمض ذم 

 مل ي١مًمػ ُمثٚمف. "سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمكم
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 مراجع اـؽتاب

أمحد سمـ حمٛمد سمــ اًمّمـديؼ / إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن ُمـ يمالم اسمـ ظمٚمدون ,0

، 1دُمِمـؼ، ط هــ( ُمٓمٌٕمـ٦م اًمؽمىمـل،٤1381مري، أسمق اًمٗمٞمض )ت ـاًمٖمٛم

 هـ.1347

 أسمـقحمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ أمحد احلٜمٌكم اعم٘مدد، /  إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة -2

دهـٞمش، ُمٙمتٌـ٦م هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌـداه سمــ 643قمٌداه )ت 

 هـ.1411، 1اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط

ُمػم اعمٕمـرو، سمـ٤مٕ ،حمٛمد سمـ إؾمّمقمٞمؾ/  إرؿم٤مد اًمٜم٘م٤مد إمم شمٞمًػم آضمتٝم٤مد -3

هـ( شم٘مديؿ: صـالح اًمـديـ ُم٘مٌـقل أمحـد، اًمـدار 1182اًمّمٜمٕم٤مين )ت 

 م.1985 -هـ 1415، 1اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٙمقي٧م، ط

/  أؾم٤مُمل ُمـ روى قمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري ُمـ ُمِمـ٤مخيف )ذم ضم٤مُمٕمـف اًمّمـحٞمح( -4

هــ( حت٘مٞمـؼ: د. قمـ٤مُمر 365قمٌداه سمـ قمدي اجلرضم٤مين، أسمـق أمحـد )ت 

 هـ.1414، 1اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت، ططمًـ صؼمي، دار اًمٌِم٤مئر 
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سمـ حمٛمد اجلزري، اعمٕمرو، سم٤مسمـ إصمـػم، أسمـق احلًــ  قمكم/  أؾمد اًمٖم٤مسم٦م -5

أمحـد قم٤مؿمـقر وحمٛمـقد هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٌٜم٤م وحمٛمد 631)ت 

 قمٌداًمقه٤مب وم٤ميد، دار اًمِمٕم٥م

/  إؾمٕم٤م، اإلظمقان اًمراهمٌلم سمؽماضمؿ صمٚم٦م ُمـ قمٚمـّمء اعمٖمـرب اعمٕمـ٤مسيـ -6

 م.1984، 1اًمٜمج٤مح، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، ط حمٛمد سمـ احل٤مج اًمًٚمٛمل، ُمٓمٌٕم٦م

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمــ ُمقؾمـك اًمٌٞمٝم٘مـل، أسمـق / إؾمّمء واًمّمٗم٤مت -7

اًمٙمت٤مب اًمٕمـريب، هـ( حت٘مٞمؼ: قمّمد اًمديـ أمحد طمٞمدر، دار 458سمٙمر )ت 

 م.1985 -هـ 1415، 1سمػموت، ط

حمٛمد سمـ درويش اًمٌـػمويت، /  أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦م اعمراشم٥م -8

 ِمٝمػم سم٤محلقت، اعمٙمت٦ٌم إدسمٞم٦م، طمٚم٥م.اًم

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل، أسمـق /  إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم -9

ؾمـٕمد، دار اجلٞمـؾ،  قمٌـداًمرؤو،هــ( حت٘مٞمـؼ: ـمـف 751قمٌداه )ت 

 م.1973سمػموت، 

حٛمد ـٛمد سمــ ُمــأطم/  ٛمٜم٦م سمرؤي٦م اًمٜم٤ًمء ه شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦مـاإلومْم٤مل واًم -11

 هـ( دار اًمٕمٝمد 1381، أسمق اًمٗمٞمض )ت  ٤مريـسمـ اًمّمديؼ اًمٖمٛما
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 اجلديد، ُمٍم. 

/  اإليمّمل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمّمء واًمٙمٜمك ,00

هــ( دار اًمٙمتـ٥م 475ٍم سمــ ُمـ٠ميمقٓ )ت ـقمكم سمـ ه٦ٌم اه سمـ أيب ٟمـ

 هـ.1411، 1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

هــ(، دار 214حمٛمد سمــ إدريـس اًمِمـ٤مومٕمل، أسمـق قمٌـداه )ت/  إم -12

 هـ.1393، 2اعمٕمروم٦م، سمػموت، ط

أمحد حمٛمد ؿمـ٤ميمر، دار /  اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م ذح اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م -13

 م.1997 -هـ 1418، 1اعم١ميد، اًمري٤مض، ط

أمحد سمـ حمٛمـد سمــ اًمّمـديؼ /  ٌحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمروي٤مت اسمـ اًمّمديؼاًم -14

 هـ(. )خمٓمقط(1381اًمٗمٞمض )ت  أسمق٤مري، ـاًمٖمٛم

( هــ571 )ت ، أسمـق احلًــقمكم سمـ طمًـ سمـ قم٤ًميمر/  شم٤مريخ دُمِمؼ -15

ــ ـــشم ــرويـح٘مٞمؼ: ُم ــديـ اًمٕمٛم ــر، ،  ح٥م اًم ــػموت، دار اًمٗمٙم ، 1طسم

 م.1995 - هـ1415

٤م ـزيمريـ أسمـق،  ــحٞمك سمـ ُمٕمٞمــي/  ٤مريخ اسمـ ُمٕملم )رواي٦م اًمدوري(ـشم -16

 هـ( حت٘مٞمؼ: د.أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ، ُمريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 233)ت 
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 م.1979 -هـ 1399، 1، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، طاًمؽماث اإلؾمالُملوإطمٞم٤مء  

هـ( 463سمٙمر )ت  أسمقأمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، /  شم٤مريخ سمٖمداد -17

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

حمٛمد سمـ إؾمّمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، أسمـق /  اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم -18

 دار اًمٗمٙمر.هـ( حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي، 256قمٌداه )ت 

، أسمـق قمٌداه سمـ ُمًـٚمؿ سمــ ىمتٞمٌـ٦م اًمـديٜمقري/  يؾ خمتٚمػ احلدي٨مشم٠مو -19

سمـػموت، هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر، دار اجلٞمؾ، 276حمٛمد )ت 

 م.1972 -هـ 1393

،  قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمـل اًم٘مزويٜمـل/  اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ -21

 م.1987دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

هــ( 748قمٌـداه )ت  أسمـقأمحـد اًمـذهٌل،  حمٛمد سمـ/ شمذيمرة احلٗم٤مظ  -21

اًمّمــٛمٞمٕمل، اًمًــٚمٗمل، دار  ٤مقمٞمؾـإؾمٛمــٛمدي قمٌداعمجٞمــد ـ: طمــ حت٘مٞمــؼ

 هـ.1415، 1اًمري٤مض، ط

حمٛمقد ؾمٕمٞمد ممـدوح، دار / شمزيلم إًمٗم٤مظ سمتتٛمٞمؿ ذيقل شمذيمرة احلٗم٤مظ -22

 م.1993 -هـ 1413، 1اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت، ط
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 / وُم٤م اٟمٗمـرد يمـؾ واطمـد ُمـٜمٝمّمشمًٛمٞم٦م ُمـ أظمرضمٝمؿ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  -23

حمٛمد سمـ قمٌداه سمــ محدويـف اًمٜمٞمًـ٤مسمقري احلـ٤ميمؿ، أسمـق قمٌـداه )ت 

دار  -ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞمـ٦م هـ( حت٘مٞمؼ: يمّمل يقؾمػ احلقت، 415

 هـ.1417، 1اجلٜم٤من، سمػموت، ط

/  اًمتٕمديؾ واًمتجريح، عمــ ظمـرج ًمـف اًمٌخـ٤مري ذم اجلـ٤مُمع اًمّمـحٞمح -24

هـ( حت٘مٞمـؼ: ٤474مضمل، أسمق اًمقًمٞمد )ت ٤من سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد اًمٌـؾمٚمٞمٛم

، 1واًمتقزيــع، اًمريــ٤مض، طد.أسمــق ًم٤ٌمسمــ٦م طمًــلم، دار اًمٚمــقاء ًمٚمٜمنمــ 

 م.1986 -هـ 1416

أمحد سمـ قمـكم سمــ طمجـر /  شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م -25

هـ( حت٘مٞمؼ: د.إيمرام اه إُمداد احلؼ، 852اًمٗمْمؾ )ت  أسمق، اًمٕمً٘مالين

 .1وت، طاًمٕمريب، سمػمدار اًمٙمت٤مب 

قمٌـداًمرمحـ سمــ أيب طمـ٤مشمؿ حمٛمـد سمــ إدريـس /  شمٗمًػم اسمـ أيب طمـ٤مشمؿ -26

 هـ(327اًمرازي اًمتٛمٞمٛمل، أسمق حمٛمد )ت 

اؾمـؿ اعم١مًمـػ: إؾمـّمقمٞمؾ سمــ قمٛمـر سمــ يمثـػم / شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمـٞمؿ -27

 هـ.1411، سمػموت،  هـ( دار اًمٗمٙمر774، أسمق اًمٗمداء )ت  اًمدُمِم٘مل
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اًمٗمْمـؾ  أسمـق،  سمـ طمجر اًمٕمً٘مالينٛمد سمـ قمكم ـأطم.  شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م -63

ــؼ852)ت  ـــ( حت٘مٞم ــ٦م، دار اًمرؿمــٞمد، ؾمــقري٤م،  ه ــد قمقاُم ، 1ط: حمٛم

 م.1986 -هـ 1416

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمـثّمن /  )اعمٓمٌقع سمذيؾ ُمًتدرك احل٤ميمؿ( اًمتٚمخٞمص -29

 هـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت.748اًمذهٌل، أسمق قمٌداه )ت 

أمحد سمـ قمـكم سمــ طمجـر /  ٙمٌػمشمٚمخٞمص احلٌػم ذم أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًم -31

هـ( حت٘مٞمـؼ: اًمًـٞمد قمٌـداه ه٤مؿمـؿ 852اًمٕمً٘مالين، أسمق اًمٗمْمؾ )ت 

 م.1964 -هـ 1384اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٞمّمين اعمدين، 

،  قمٌداًمرمحـ سمـ قمـكم سمــ حمٛمـد اًمِمـٞم٤ٌمين/ ٛمٞمٞمز اًمٓمٞم٥م ُمـ اخلٌٞم٨مـشم -31

، 3، ط ، سمػموت هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م944اعمٕمرو، سم٤مسمـ ديٌع )ت 

 م.1988 -هـ 1419

ٛمٜم٤موي ـزيد اًمـديـ قمٌـداًمرؤو، اًمـ.  رح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمـاًمتٞمًػم سمِم -32

 -هــ 1418، 3، ط ، اًمري٤مض هـ( ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل1311)ت 

 م.1988
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، أسمـق طمـ٤مشمؿ  ٛمد اًمتٛمٞمٛمـل اًمًٌـتلـحٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أطمـُم. ٘م٤متـاًمث -33

، 1ط ، اًمٗمٙمـر، دار  : اًمًـٞمد ذ، اًمـديـ أمحـد هــ( حت٘مٞمـؼ354 )ت

 م.1975 -هـ 1395

قمٞمًـك  أسمـق،  حٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمـذي اًمًـٚمٛملـُم/  ضم٤مُمع اًمؽمُمذي -34

اًمـؽماث ، دار إطمٞمـ٤مء  حٛمد ؿمـ٤ميمر وآظمـرونـٛمد ُمــهـ( أطم279)ت 

 ، سمػموت. اًمٕمريب

/  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًـلم طمـديث٤م ُمــ ضمقاُمـع اًمٙمٚمـؿ -35

دار هــ( 751، أسمـق اًمٗمـرج )ت قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم

 هـ.1418 ،1، طسمػموت ،اعمٕمروم٦م

ــ٤مُمع -36 ــر  ضم ــؼ سمٙمُمٕمٛم ــقر يمٛمٚمح ــداًمرزاق )ُمٜمِم ــٜمػ ًمٕمٌ ــ٤مب اعمّم ت

: طمٌٞمـ٥م  هــ( حت٘مٞمـؼ151)ت  ُمٕمٛمر سمـ راؿمـد إزدي/ اًمّمٜمٕم٤مين(

 هـ 1413، 2ط،  ، سمػموت ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل إقمٔمٛملاًمرمحـ 

ًمـرازي قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريـس ا/  اجلرح واًمتٕمديؾ -37

،  ، سمػموت اًمٕمريبهـ( دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 327حمٛمد )ت  أسمق،  اًمتٛمٞمٛمل

 م.1952 -هـ 1371، 1ط
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حمٛمـد سمــ أيب /  ضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم حمٛمد ظمـػم إٟمـ٤مم -38

: ؿمــٕمٞم٥م  هـــ( حت٘مٞمــؼ751، أسمــق قمٌــداه )ت  سمٙمــر أيــقب اًمزرقمــل

،  2، ط ٙمقيـ٧م، اًم ، دار اًمٕمروسمـ٦م إرٟم٤مؤوطإرٟم٤مؤوط وقمٌداًم٘م٤مدر 

 م.1987  -هـ 1417

اًمًـٞمقـمل حٛمد ـٛمـ سمـ أيب سمٙمر سمـ ُمــقمٌداًمرطم/  ح٤موي ًمٚمٗمت٤موىـاًم -39

ــػموت، ط911)ت  ــ٦م، سم ــ٥م اًمٕمٚمٛمٞم ـــ( دار اًمٙمت ـــ 1395، 2ه  -ه

 م.1975

 أسمق،  ٛمد سمـ قمٌداه إصٌٝم٤مينـأطم/  طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء -41

 هـ.1415، 4، ط ، سمػموت هـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب431ٟمٕمٞمؿ )ت 

،  قمٌـداه سمــ قمٌـداًم٘م٤مدر اًمتٚمٞمـدي/  طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أمحـد سمــ اًمّمـديؼ -41

 .اعمٖمرب -، شمٓمقان  اعمٓمٌٕم٦م اعمٝمدي٦م

، أسمـق احلًـٜم٤مت  اهلٜمدي اًمٚمٙمٜمقيحٛمد قمٌداحلل ـُم/  اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ -42

هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٗمت٤مح أسمـق همـدة، دار اًمٌِمـ٤مئر اإلؾمـالُمٞم٦م، 1314)ت 

 .م1987 -هـ 1417، 3سمػمزت، ط
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حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ /  اًمرواة اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمّم ٓ يقضم٥م ردهؿ -43

: حمٛمـد إسمـراهٞمؿ  هــ( حت٘مٞمـؼ748قمٌـداه )ت  ق، أسمـ ٤من اًمـذهٌلـقمثٛم

 م.1992، 1، ط ، سمػموت اإلؾمالُمٞم٦م، دار اًمٌِم٤مئر  اعمقصكم

اًمٜمـقوي، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذ، .  روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم -44

 هـ.1415 ،2، ط سمػموت ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (هـ676)ت ي٤م أسمق زيمر

هــ( 275، أسمق قمٌـداه )ت  حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل/  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -45

 ، سمػموت. ، دار اًمٗمٙمر : حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل ح٘مٞمؼـشم

،  أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمـك اًمٌٞمٝم٘مـل/  ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى -46

،  دار اًمٌـ٤مز، ُمٙمتٌـ٦م  حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م : هـ( حت٘مٞمؼ458أسمق سمٙمر )ت 

 م.1994 -هـ 1414،  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

، أسمـق قمٌـداًمرمحـ  ٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئلـأطم/  اًمٙمؼمىاًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ  -47

يمنـوي د.قمٌداًمٖمٗم٤مر ؾمـٚمٞمّمن اًمٌٜمـداري وؾمـٞمد  هـ( حت٘مٞمؼ:313)ت 

 م.1991 -هـ 1411 ،1، طسمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمًـ،

هـ( حت٘مٞمـؼ: 287سمـ أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك اًمِمٞم٤ٌمين )ت  قمٛمرو/  اًمًٜم٦م -48

 اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م  هـ(1421)ت  حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين
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 هـ.1411، 1سمػموت، ط 

قمٌٞمداه سمـ قمٌـداًمٙمريؿ سمــ يزيـد اًمـرازي، أسمـق /  ؾم١مآت اًمؼمذقمل -49

اعمٜمّمـقرة، هـ( حت٘مٞمؼ: د.ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛمل، دار اًمقوم٤مء، 264زرقم٦م )ت  

 هـ.1419، 2ط

، أسمـق سمٙمـر  ح٤مزُملـقؾمك اًمـسمـ ُم حٛمدـُم.  خٛم٦ًمـٛم٦م اًمـذوط إئ -51

ري، دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م، صمهـ( حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد زاهـر اًمٙمـق584)ت 

 م.1984 -هـ 1415، 1سمػموت، ط

هــ( 458، أسمـق سمٙمـر )ت  أمحد سمـ احلًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل/  ؿمٕم٥م اإليّمن ,51

،  ، سمـػموت ٦ماًمٕمٚمٛمٞمـ، دار اًمٙمت٥م  : حمٛمد اًمًٕمٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل حت٘مٞمؼ

 هـ.1411، 1ط

حمٛمـد سمــ طمٌـ٤من سمــ أمحـد /  صحٞمح اسمـ طمٌـ٤من سمؽمشمٞمـ٥م اسمــ سمٚمٌـ٤من -52

،  : ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ١موط هـ( حت٘مٞمؼ354، أسمق طم٤مشمؿ )ت  اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل

 م.1993 -هـ 1414، 2، ط ، سمػموت اًمرؾم٤مًم٦مُم١مؾم٦ًم 

، أسمـق قمٌـداه  حمٛمد سمـ إؾمّمقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل.  صحٞمح اًمٌخ٤مري -53

 ،  يمثػم ، اًمٞمّمُم٦م، دار اسمـ  : د.ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م هـ( حت٘مٞمؼ256)ت 
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 م.1987  -هـ 1417، 3، ط سمػموت 

، أسمق احلًلم  ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري. صحٞمح ُمًٚمؿ -54

إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث ، دار  حٛمد ومـ١ماد قمٌـداًم٤ٌمىملـ: ُمـ هـ( حت٘مٞمـؼ261)ت 

 ، سمػموت. اًمٕمريب

أمحـد سمــ /  ومض واًمْمـالل واًمزٟمدىمـ٦ماًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م قمغم أهؾ اًمر -55

هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ 973حمٛمد سمـ طمجر اهلٞمثٛمل، أسمق اًمٕم٤ٌمس )ت 

 م.1997، 1اًمؽميمل ويم٤مُمؾ اخلراط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

قمٌٞمــداه سمـــ /  اًمْمــٕمٗم٤مء وأضمقسمــ٦م اًمــرازي قمــغم ؾمــ١مآت اًمؼمذقمــل -56

. ؾمـٕمدي هـ( حت٘مٞمؼ: د264قمٌداًمٙمريؿ سمـ يزيد اًمرازي، أسمق زرقم٦م )ت 

 هـ.1419، 2اعمٜمّمقرة، طاهل٤مؿمٛمل، دار اًمقوم٤مء، 

ضمٕمٗمـر  أسمـق،  كمـحٛمد سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمك اًمٕم٘مٞمــُم/  ػمـاًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌ -57

اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م، هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٕمٓمل أُمـلم ىمٚمٕمجـل، دار اعمٙمتٌـ٦م 322)ت 

 م.1984 -هـ 1414، 1سمػموت، ط

 ًمرمحـ قمٌدا أسمقٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، ـأطم/  اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم -58



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (294)    

 

 ،1ط هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايـد، دار اًمـققمل، طمٚمـ٥م،313)ت  

 هـ.1369

 أسمـققمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمــ اجلـقزي، /  اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم -59

اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م، اه اًم٘مـ٤مل، دار اًمٙمتـ٥م قمٌـدهــ( حت٘مٞمـؼ: 579اًمٗمرج )ت 

 هـ1416، 1سمػموت، ط

قمــكم سمـــ قمٌــداًمٙم٤مذم سمـــ قمٌــداًمقه٤مب /  ـمٌ٘مــ٤مت اًمِمــ٤مومٕمٞم٦م اًمٙمــؼمى -61

: د.قمٌـداًمٗمت٤مح حمٛمـد احلٚمـق  هـ( حت٘مٞمؼ771ٍم )ت ـٟماًمًٌٙمل ، أسمق 

ــ٤مطمل ــد اًمٓمٜم ــقد حمٛم ــع  ود.حمٛم ــ واًمتقزي ــ٦م واًمٜمنم ــر ًمٚمٓم٤ٌمقم ، هج

 م.1992، 2، ط واإلقمالن، اجلٞمزة

 أسمـق،  حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمـع اًمٌٍمـي اًمزهـري/  اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى -61

 ، سمػموت هـ( دار ص٤مدر231قمٌداه )ت 

حمٛمـد سمــ أيب سمٙمـر أيـقب /  رقمٞم٦مـاًمٓمرق احلٙمٛمٞمـ٦م ذم اًمًٞم٤مؾمـ٦م اًمِمـ -62

، ُمٓمٌٕمـ٦م  : د. حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي هـ( حت٘مٞمؼ751اًمزرقمل أسمققمٌداه )ت 

 اًم٘م٤مهرة.،  اعمدين
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، أسمـق حمٛمـد  قمٌداه سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من إصٌٝم٤مين/  اًمٕمٔمٛم٦م -63

دار ،  ريإدريـس اعمٌـ٤مريمٗمقرو٤مء اه سمــ حمٛمـد  : هـ( حت٘مٞمؼ369)ت 

 هـ.1418، 1، ط ، اًمري٤مض اًمٕم٤مصٛم٦م

 ، أسمـق قمٌـداه حمٛمد سمـ أمحد سمــ قمـثّمن اًمـذهٌل.  اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر -64

،  اًمٜمـقوي، دار اإلُمـ٤مم  : طمًـ سمـ قمـكم اًمًـ٘م٤م، هـ( حت٘مٞمؼ748)ت 

 م.2113 -هـ 1424، 2، ط قمّّمن

 ؿمػمويف سمـ ؿمٝمردار سمـ ؿمػمويف اًمـديٚمٛمل/  اًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مب -65

 ،زهمٚمـقلاًمًٕمٞمد سمـ سمًـٞمقين هـ( حت٘مٞمؼ: 519)ت  أيب ؿمج٤مع، اهلٛمذاين

 م.1986 ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ، أسمـق قمٌـداه أمحد سمـ حمٛمـد سمــ طمٜمٌـؾ اًمِمـٞم٤ٌمين/  ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م -66

،  اًمرؾمـ٤مًم٦م، ُم١مؾمًـ٦م  : د.ويص اه حمٛمـد قمٌـ٤مس هـ( حت٘مٞمـؼ241)ت 

 م.1983 -هـ 1413، 1، ط سمػموت

طمًــ سمــ قمـكم / ظ أمحد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦موم٘مف احل٤موم -67

 م.2111 -هـ 1422، 1، ط ، ًمٌٜم٤من ، دار اًمٌٞم٤مرق اًمٙمت٤مين إصمري
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زيـد /  ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٌِمـػم اًمٜمـذير ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم -68

: أمحـد قمٌداًمًـالم،  حت٘مٞمؼ هـ(1311اًمديـ قمٌداًمرؤو، اعمٜم٤موي )ت 

 م.2111 -هـ 1422،  ، سمػموت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 -هــ 817حمٛمد سمــ يٕم٘مـقب اًمٗمػموزآسمـ٤مدي ) ت .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  -69

، دار  ضمديـدة،  ـمٌٕمـ٦م  يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٌ٘مـ٤مقمل: م ( حت٘مٞمؼ1414

 ، سمػموت. اًمٗمٙمر

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر /  اًم٘مقل اعمًدد ذم اًمذب قمـ اعمًٜمد ًممُم٤مم أمحد -71

، 1، ط ، اًم٘م٤مهرة ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦مهـ( ُمٙمت852ٌ، أسمق اًمٗمْمؾ )ت  اًمٕمً٘مالين

 هـ.1411

قمٌداه سمـ قمـدي سمــ قمٌـداه سمــ حمٛمـد /  اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل -71

دار  ، : حيٞمـك خمتـ٤مر همـزاوي هــ( حت٘مٞمـؼ365أمحد )ت  أسمق،  اجلرضم٤مين

 م.1988 -هـ 1419، 3، ط سمػموت ، اًمٗمٙمر

،  داديأمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞمـ٥م اًمٌٖمـ/  اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م -72

قمٌـداه اًمًـقرىمل وإسمـراهٞمؿ محـدي  أسمـق:  هـ( حت٘مٞمؼ463سمٙمر )ت أسمق

 ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمدين
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وٓيب/  اًمٙمٜمك وإؾمـّمء -73  نم ـ، أسمـق سمـ حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ مّحـ٤مد اًمـدُّ

ــ٦م311)ت  ــ٥م اًمٕمٚمٛمٞم ـــ( دار اًمٙمت ــػموت ه ـــ 1413،  2، ط ، سم  -ه

 م.1983

 اًمٗمْمـؾ أسمـق،  د سمــ قمـكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالينأمحـ / ًم٤ًمن اعمٞمـزان -74

ر، اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سم٤مهلٜمد، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمـل ٤م: دائرة اعمٕم هـ( حت٘مٞمؼ852)ت 

 م.1986 -هـ 1416، 3ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط

:  هـ( حت٘مٞمؼ354طم٤مشمؿ )ت  أسمق،  حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل/  اعمجروطملم ,28

 حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، دار اًمققمل، طمٚم٥م.

هــ( 817قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمـل )ت /  د وُمٜمٌع اًمٗمقائدجمٛمع اًمزوائ -76

 هـ.1417سمػموت،  -دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة   -دار اًمري٤من ًمٚمؽماث 

،  اًمٜمــقويحمٞمــل اًمــديـ حيٞمــك سمـــ ذ، /  اعمجٛمــقع ذح اعمٝمــذب -77

،  ، سمـػموت : حمٛمقد ُمٓمرطمل، دار اًمٗمٙمر هـ ( حت٘مٞمؼ676)ت أسمقزيمري٤م 

 م.1996 -هـ 1417، 1ط

،   سمـ قمكم اعمًـٕمقديلمقمكم سمـ احلً/  ُمروج اًمذه٥م وُمٕم٤مدن اجلقهر -78

 ، سمػموت،  ُمٙمت٦ٌم اعمدرؾم٦مو٤مين ٜمهـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٚم346ٌأسمق احلًـ )ت 
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 م.1982 -هـ 1412 ،1ط 

،  حمٛمد سمــ قمٌـداه احلـ٤ميمؿ اًمٜمٞمًـ٤مسمقري/  اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -79

، دار اًمٙمتـ٥م  قمٓم٤م : ُمّمٓمٗمك قمٌداًم٘م٤مدر هـ( حت٘مٞمؼ415أسمققمٌداه )ت 

 م.1991 -هـ 1411، 1، ط ، سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ٍمي ـؾمـٚمٞمّمن سمــ داود اًمٗمـ٤مرد اًمٌـ/  ٤مًمزـد اًمٓمٞمـوُمًٜمد أسمق داو -81

 .، سمػموت هـ( دار اعمٕمروم٦م214د )ت و، أسمق داو زـاًمٓمٞم٤مًم

أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصـكم اًمتٛمٞمٛمـل، أسمـق يٕمـغم /  يٕمغم قُمًٜمد أسم -81

ًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، دار اعم٠مُمقن ًمٚمـؽماث، دُمِمـؼ، هـ( حت٘مٞمؼ: طم317)ت 

 م.1984 -هـ 1414، 1ط

، أسمـق قمٌـداه  أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين.  سمـ طمٜمٌؾاُمًٜمد أمحد  -82

 ، ُمٍم. هـ( ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم241)ت 

إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمـد سمــ راهقيـف .  ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف -83

سمــ قمٌـداحلؼ اًمٌٚمـقر،  هـ( حت٘مٞمـؼ: د.قمٌـداًمٖمٗمقر238احلٜمٔمكم )ت 

 م.1991 –هـ 1412، ٤1من، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، طـُمٙمت٦ٌم اإليٛم
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أمحد سمـ قمٛمرو سمــ قمٌـداخل٤مًمؼ اًمٌـزار، /  ُمًٜمد اًمٌزار )اًمٌحر اًمزظم٤مر( ,32

هـ( حت٘مٞمؼ: د. حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اه، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم 292أسمق سمٙمر )ت 

 هـ.1419، 1اعمديٜم٦م، ط -ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، سمػموت  -اًم٘مرآن 

هــ( 317حمٛمد سمـ هـ٤مرون اًمرويـ٤مين، أسمـق سمٙمـر )ت / ُمًٜمد اًمروي٤مين -85

 هـ.1416، 1حت٘مٞمؼ: أيٛمـ قمكم أسمق يّمين، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اًم٘م٤مهرة، ط

حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ضمٕمٗمـر اًم٘مْمـ٤مقمل، أسمـق قمٌـداه .  ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب -86

هـ( حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ُم١مؾمًـ٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م، 454)ت 

 م.1986 -هـ 1417، 2سمػموت، ط

 ، أسمـق حمٛمـد زـٍم اًمٙمــقمٌـد سمــ محٞمـد سمــ ٟمـ/ ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد ,32

: صٌحل اًمٌدري اًم٤ًمُمرائل وحمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمـؾ  هـ( حت٘مٞمؼ249)ت 

 م.1988 -هـ 1418، 1، ط ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م اًمّمٕمٞمدي

هـ( 361، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت  ؾمٚمٞمّمن سمـ أمحد اًمٓمؼماين. اعمٕمجؿ إوؾمط -88

قمٌداعمحًـــ سمـــ إسمــراهٞمؿ   ،ـ حمٛمــد: ـمــ٤مرق سمـــ قمــقض اه سمــ ٘مٞمــؼحت

 هـ.1415اًم٘م٤مهرة،  دار احلرمع، احلًٞمٜمل،
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 ، أسمـق احلًـلم  حمٛمد سمـ أمحـد سمــ مجٞمـع اًمّمـٞمداوي/ ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ -34

، ُم١مؾمًـ٦م  قمٛمـر قمٌداًمًـالم شمـدُمري يمتقرداًمـ:  هـ( حت٘مٞمـؼ412)ت 

 هـ.1415، 1، ط ، سمػموت ، ـمراسمٚمس دار اإليّمن  اًمرؾم٤مًم٦م ،

 ، أسمـق اًم٘م٤مؾمـؿ  ؾمٚمٞمّمن سمـ أمحد سمــ أيـقب اًمٓمـؼماين/ اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم -91

، اعمٙمتـ٥م اإلؾمـالُمل ، دار  : حمٛمد ؿمـٙمقر حمٛمـقد هـ( حت٘مٞمؼ361)ت 

 م.1985 -هـ 1415، 1، سمػموت ، قمّمن، ط قمّمر

أمحـد سمــ إسمـراهٞمؿ سمــ /  اعمٕمجؿ ذم أؾم٤مُمل ؿمٞمقخ أيب سمٙمر اإلؾمّمقمٞمكم -91

زي٤مد حمٛمد يمتقر داًم:  هـ( حت٘مٞمؼ371أسمق سمٙمر )ت  ، إؾمّمقمٞمؾ اإلؾمّمقمٞمكم

 هـ.1411، 1، ط ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ُمٜمّمقر

 اًم٘م٤مؾمـؿ  أسمـق،  ؾمٚمٞمّمن سمـ أمحـد سمــ أيـقب اًمٓمـؼماين.  اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم -92

هـ( حت٘مٞمؼ: محـدي سمــ قمٌداعمجٞمـد اًمًـٚمٗمل، ُمٙمتٌـ٦م اًمٕمٚمـقم 361)ت 

 م.1983 -هـ 1414، 2واحلٙمؿ، اعمقصؾ، ط

، أسمق احلًـ  أمحد سمـ قمٌداه سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم اًمٙمقذم. ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت -93

هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌداًمٕمٚمٞمؿ قمٌـداًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌـتقي، ُمٙمتٌـ٦م اًمـدار، 261)ت 

 م.1985 -هـ 1415، 1اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط
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 قمٌـداه  أسمـقحمٛمد سمـ أمحـد سمــ قمـثّمن اًمـذهٌل، / اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء -94

 ٟمقر اًمديـ قمؽم.ديمتقر اًمهـ( حت٘مٞمؼ: 748)ت 

هـ( 912، أسمق اخلػم )ت اًمًخ٤مويحمٛمد قمٌداًمرمحـ / اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م -95

هــ 1416،  ، سمػموت ، دار اهلجرة قمٌداه سمـ اًمّمديؼ اًمٖمّمري: حت٘مٞمؼ 

 م.1986 -

قمثّمن سمــ قمٌـداًمرمحـ اًمِمـٝمرزوري اعمٕمـرو، / ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح  -96

، 3، ط ، سمـػموت احلـدي٨مهـ( دار  643، أسمق قمٛمرو )ت  سم٤مسمـ اًمّمالح

 م.1989 -هـ 1419

أمحد سمـ / ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري )هدي اًم٤ًمري( -97

:  هــ( حت٘مٞمـؼ852اًمٗمْمؾ )ت  أسمق،  قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل

، سمـػموت،  ، دار اعمٕمرومـ٦م حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل وحمـ٥م اًمـديـ اخلٓمٞمـ٥م

 م.1379

حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل، أسمق قمٌداه  . اعمقىمٔم٦م ذم قمٚمؿ ُمّمٓمٚمح احلدي٨م -98

، 5قمٌـداًمٗمت٤مح أسمـق همـدة، دار اًمًـالم، ُمٍمـ، ط هـ( حت٘مٞمؼ:748)ت 

 م.2111 -هـ 1421
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قمٌـداه  أسمـق،  حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل/  ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل -99

ــؼ748)ت  ـــ( حت٘مٞم ــد  ه ــ٤مدل أمح ــٞمخ قم ــقض واًمِم ــد ُمٕم ــكم حمٛم : قم

 م.1995، 1، ط ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٌداعمقضمقد

أمحـد سمـــ قمـكم سمــ طمجــر /  ٟمخٌـ٦م اًمٗمٙمـر ذم ُمّمـٓمٚمح أهــؾ إصمـر -111

،  هــ( دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث اًمٕمـرب852، أسمـق اًمٗمْمـؾ )ت  اًمٕمً٘مالين

 سمػموت.

اهلداي٦م واإلرؿم٤مد ذم ُمٕمرومـ٦م أهـؾ اًمث٘مـ٦م واًمًـداد )رضمـ٤مل صـحٞمح  -111

ٍم ـأسمق ٟمـ،  أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٌخ٤مري اًمٙمالسم٤مذي/  اًمٌخ٤مري(

ــػموت، ط398)ت  ــ٦م، سم ــل، دار اعمٕمروم ــداه اًمٚمٞمث ــؼ: قمٌ ـــ( حت٘مٞم ، 1ه

 هـ.1417
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 وأصم٤مر ومٝمرس إطم٤مدي٨م
 ـصػحةااحلديث

 13 ٤من طم٥م إٟمّم٤مرـآي٦م اإليٛم

 71 اشم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ: وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اه

 215 ٛمرةـاشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ شم

 278 إذا أشم٤ميمؿ يمريؿ ىمقم وم٠ميمرُمقه

 211 ا٤م ظمًي صمٞم٤مسمً  سمٕم٨م اه قمغم ىمقم يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإذا 

 118 إذا ومم أطمديمؿ أظم٤مه، ومٚمٞمحًـ يمٗمٜمف: وم٢مهنؿ يتزاورون ذم أيمٗم٤مهنؿ

 211 إذان واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك ُمثٜمك، اًمٚمٝمؿ وم٤مرؿمد إئٛم٦م، واهمٗمر ًمٚمٛم١مذٟملم

 217 حٌؽ اه..ـ، ي ازهد ذم اًمدٟمٞم٤م

 116 أـمٚمٌقا اخلػم قمٜمد طم٤ًمن اًمقضمقه

 199 أقمروا اًمٜم٤ًمء، يٚمزُمـ احلج٤مل

 267 ُمٕم٤مذ أقمٚمؿ أُمتل سم٤محلالل واحلرام

 131  أقمٚمؿ أُمتل ُمـ سمٕمدي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 133 أقمٚمؿ أهؾ اعمديٜم٦م سم٤مًمٗمرائض قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 267 أىمرؤيمؿ ُأيب

 131 وأىمْم٤مٟم٤م قمكم ،يَب أىمرؤوٟم٤م أُ 
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 ـصػحةااحلديث

 137 أىم٣م أُمتل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 189 ُمـ ؾمٌٌتف أو ًمٕمٜمتفاًمٚمٝمؿ 

 124 إن اسمٜمٞمؽ عمـ ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م ... ٤مـؾمٚمٛمً أُم٤م شمرولم أيّن زوضمتؽ أىمدُمٝمؿ 

 211 واعم١مذن ُم١ممتـ اًمٚمٝمؿ وم٤مرؿمد إئٛم٦م واهمٗمر ًمٚمٛم١مذٟملم اإلُم٤مم و٤مُمـ

 233 أُمر رؾمقل اه صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مخت٤مذ صمٜمٞم٦م ُمـ ذه٥م

 137 إن أىميض أهؾ اعمديٜم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 216 إنا اه أطمٞم٤م زم أُمل وممُمٜم٧م

 136 ...قمٚمًٞم٤م يم٤من ًمف ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رضس ىم٤مـمع ذم اًمٕمٚمؿ، ويم٤من ًمف اًمًٌٓم٦م  نا إ

 233 سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٌٚم٦ميم٤من يّمكم وقم٤مئِم٦م  أن اًمٜمٌل 

 239 أٟم٤م سمريء ممـ طمٚمؼ وؾمٚمؼ  

 82  أٟم٤م دار احلٙمٛم٦م، وقمكم سم٤مهب٤م

 233 إن اًمذه٥م واحلرير حمرُم٤من قمغم ذيمقر أُمتل

 133 ..ُم٤م ُمٜمٝم٤م طمر، إٓ ًمف فم٤مهر وسمٓمـ ،اًم٘مرآن أٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمر، إنا 

 267 ٤م، وُمٕم٤موي٦م طمٚم٘متٝم٤مأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وقمكم سم٤مهب

 266 ٤من ؾمقره٤م، وقمكم سم٤مهب٤مـأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، وأسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثٛم

 188 أٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك
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 ـصػحةااحلديث

 194 أٟم٧م ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمؽ

 231 ٤مل سم٤مًمٜمٞم٤متـ٤م إقمٛمـإٟمٛم

 91 وأن أقمٚمٛمؽ ،ٞمؽ وٓ أىمّمٞمؽٟمإين ُأُمرت أن أد

 124 وأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمًّم  ،قمٚمًّم وأيمثرهؿ  ،٤م شمرولم أين زوضمتؽ أىمدم أُمتل ؾمٚمًّم ُمَ أوَ 

 221 ٤من إىمرار سم٤مًم٘مقل، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح..ـاإليٛم

 237 شمٕمدد إٟمٌٞم٤مء ذم يمؾ أرض

 241 ٤مهل٤مـٛمـشمٜمٙمح اعمرأة عم٤مهل٤م وحلًٌٝم٤م وضم

 278 احل٦ٌم اًمًقداء ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء

 214 اه اًمؽمسم٦مظمٚمؼ 

 95 دقم٤مين رؾمقل اه ًمٞمًتٕمٛمٚمٜمل قمغم اًمٞمٛمـ

 137 ذه٥م اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ سمٛمقت اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

 198 ؼ ُمـ طمرام، أومْمؾ قمٜمد اه ُمـ ؾمٌٕملم طمج٦م ُمؼمورةرد داٟم

 125 ٤مـوأىمدُمٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ طمٚمٛمً  ،زوضمتؽ أقمٚمؿ اعم١مُمٜملم

 124 ٤مـوأيمثرهؿ قمٚمٛمً  ،٤مـوأىمدُمٝمؿ ؾمٚمٛمً  ،٤مـأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمٛمً  ،ضمتؽ ي٤م سمٜمٞم٦مزوا 

 91 ؾم٠مًم٧م اه أن جيٕمٚمٝم٤م أذٟمؽ ي٤م قمكم

 237 ؾمدوا يمؾ سم٤مب ذم اعمًجد إٓ سم٤مب قمكم
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 ـصػحةااحلديث

 138 ....ٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مـل قمـ رء يـقٟمومقاه ٓ شم٠ًمًم ،ؾمٚمقين

 217 اًمًقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ ُمرو٤مة ًمٚمرب

 215 صالة ذم ُمًجدي هذا أومْمؾ ُمـ أًمػ صالة

 197 ـمٕم٤مم اًمٌخٞمؾ داء، وـمٕم٤مم اًمًخل ؿمٗم٤مء

 216 ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ

 215 اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه، احلؾ ُمٞمتتف

 131 قمكم أىمْم٤مٟم٤م

 87 ل ُم٤م أرؾمٚم٧م سمف ُمـ سمٕمديقمكم سم٤مب قمٚمٛمل، وُمٌلم ُُٕمت

 87 قمكم قمت٦ٌم قمٚمٛمل

 127 ... وم٠مقمٓمل قمكم شمًٕم٦م أضمزاء ، حٙمٛم٦م قمنمة أضمزاءـىمًٛم٧م اًم

 218 يم٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة ُمثؾ اًمٌٜمدىم٦م ُمـ حلؿ، ُمٙمتقب قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اه

٤ًٌم ُمـ ُمراُمل اه قمغم اًمٕمدوـواه ؾمٝمٛمً  رل اه قمٜمفيم٤من قمغم   143 ...٤م ص٤مئ

 211 نؾمٗمٞم٤م رون إمم أيبيم٤من اعمًٚمٛمقن ٓ يٜمٔم

ًٓ ٛمدى، ؿمديد اًم٘مقى، ي٘مقل ومّماًل ـيم٤من واه سمٕمٞمد اًم  145 ، وحيٙمؿ قمد

 83 يمؾ أُمر ذي سم٤مل ٓ يٌدأ ومٞمف سم٤محلٛمد ه أىمٓمع

 134 سمف ٕمدلمل ٟم رل اه قمٜمفيمٜم٤م إذا أشم٤مٟم٤م اًمث٧ٌم قمـ قمكم 
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 91 اؾمٌٕملم قمٝمدً  رل اه قمٜمفيمٜم٤م ٟمتحدث أن اًمٜمٌل قمٝمد إمم قمكم 

 93 رؾمقل اه أٟم٠ٌمين، وإذا ؾمٙم٧م اسمتدأين يمٜم٧م إذا ؾم٠مًم٧م

 194 ٓ حيٌؽ إٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمؽ إٓ ُمٜم٤مومؼ

 214 ٓ حيؾ عمًٚمؿ أن هيجر أظم٤مه ومقق صمالث

 239 ٓ يزين اًمزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـ

 115 ٓ يٜمٌٖمل ًم٘مقم ومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر أن ي١مُمٝمؿ همػمه

 198 ًمرد داٟمؼ ُمـ طمرام أومْمؾ ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ شمٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اه

 142 ًم٘مد وم٤مرىمٙمؿ رضمؾ سم٤مُٕمس مل يًٌ٘مف إوًمقن، وٓ يدريمف أظمرون سمٕمٚمؿ

 236 ًمق دمم أطمديمؿ سمحٌؾ هلٌط قمغم اه

 132 قمكم هلٚمؽ قمٛمرٓ ًمق 

 145 ًمٞمس أطمد ُمٜمٝمؿ أىمقى ىمقًٓ ذم اًمٗمرائض ُمـ قمكم

 128 وهنٚمتف هنال ٤م،ًم٘مد ذسم٧م اًمٕمٚمؿ ذسمً  ،ًمٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م احلًـ

 144 ْم٤مء ىم٣م سمف ىمطُم٤م أظمٓم٠م قمكم ذم ىم

 267 ُم٤م أفمٚم٧م اخلياء، وٓ أىمٚم٧م اًمٖمؼماء أصدق هلج٦م ُمـ أيب ذر

 143 أقمٚمؿ ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م يم٤من أطمد سمٕمد رؾمقل اه 

 143 ُم٤م يم٤من أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل: ؾمٚمقين، همػم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (318)    

 

 ـصػحةااحلديث

 141 ا همػمي ...اؾمٛمٕمقا ُمٜمل وٓ شم٤ٌمًمقا أن شم٠ًمًمقا أطمدً  ،ُمٕمنم اًمٞمٝمقد

 238 اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤م أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م، وم٘مد سمرئ ُمـ اه وسمرئ اه ُمٜمف ُمـ

 129 ومٚمٞمٜمٔمر إمم قمكم ...وإمم ٟمقح ذم طمٙمٛمتف ،ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم آدم ذم قمٚمٛمف

 218 ُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه

 239 ُمـ شمزوج اُمرأة ًمٕمزه٤م، مل يزده اه شمٕم٤ممم إٓ ذٓ

 211 لم ظمريٗم٤مُمـ ضمٚمس ذم طمر ُمٙم٦م ؾم٤مقم٦م، سم٤مقمد اه قمٜمف ضمٝمٜمؿ ؾمٌٕم

 238 ٛمع سملم صالشملم ُمـ همػم قمذر، وم٘مد أشمك سم٤مسم٤م ُمـ أسمقاب اًمٙم٤ٌمئرـُمـ ضم

ـْ َذا اًمٕمؼماين اًمذي يٙمٚمٛمٜمل ُمـ اًمِمجرة  217 َُم

 236 ح٥م اه ورؾمقًمف، ومٚمٞم٘مرأ ذم اعمّمحػـُمـ هه أن ي

 215 ُمـ قمٚمؼ ذم ُمًجد ىمٜمديال، صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ..

 218 ُمـ ىم٤مل: أٟم٤م قم٤ممل، ومٝمق ضم٤مهؾ

 263 ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه، ومٕمكمي ُمقٓه

َع اهُ قمٚمٞمف ؾم٤مئر ؾمٜمتف  َع قمغم قمٞم٤مًمف يقم قم٤مؿمقراء، َوؾما  116 ُمـ وؾما

 117 ٛمقت يمٗم٤مرة ًمٙمؾ ُمًٚمؿـاًم

 141 ...ومٕم٤ممل رسم٤مين، وُمتٕمٚمؿ قَمغَم ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة، ومه٩م رقم٤معاًمٜم٤مس صمالصم٦م: 

 117 ٟمٕمؿ اًمٌمء اهلدي٦م، أُم٤مم احل٤مضم٦م
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 236 أن ي٤ًمومر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو هنك رؾمقل اه 

 188 ٛم٦مـاًمٚمٝمؿ ُمـ ؾمٌٌتف أو ًمٕمٜمتف، وم٤مضمٕمؾ ذًمؽ ًمف زيم٤مة ورطم

ًً ـاًمٚمٝمؿ اريمًٝمٛم  188 ٤م ذم اًمٜم٤مر دقم٤مـ، ودقمٝمٛم ٤م٤م ذم اًمٗمتٜم٦م ريم

 119 ظمذًمف ـْ ٟمٍمه، خمذول ُمَ  ـْ ة، وىم٤مشمؾ اًمٗمجرة، ُمٜمّمقر ُمَ رُمػم اًمؼمأهذا 

 123 وو٠مت اًمٜمٌل وم٘م٤مل: أًمؽ ذم وم٤مـمٛم٦م رل اه قمٜمٝم٤م ٟمٕمقده٤م

 188 واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ ُم٤م أظمرشمؽ إٓ ًمٜمٗمز

 95 واه ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م اه

 134 ..شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمٕمٚمؿ رل اه قمٜمفواه ًم٘مد أقمٓمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 139  ...وأيـ أٟمزًم٧م ،واه ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦م إٓ وىمد قمٚمٛم٧م ومٞمؿ أٟمزًم٧م

 241 وًمد اًمزٟم٤م ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م

 218 د ًمٚمٗمراشاًمقًم

 128 ريب اه صمؿ اؾمت٘مؿ :ي٤م رؾمقل اه أوصٜمل، ىم٤مل: ىمؾ

 89 وأقمٚمٛمؽ ًمتٕمل ،إن اه أُمرين أن أدٟمٞمؽ ،ي٤م قمكم

 259 ..يرد قمكم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رهط ُمـ أصح٤ميب ومٞمجٚمقن قمـ احلقض

 212 يٚم٘مك إسمراهٞمؿ أسم٤مه آزر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وقمغم وضمف آزر ىمؽمة وهمؼمة

 217 ىمريشهيٚمؽ أُمتل هذا احلل ُمـ 
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 ؿحتقياتـاـ

 

 اـصػحة ادقضقع

 5 اعمٓمٚمع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 7 ـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُم اعمٓمٚمع

 9 اعمٓمٚمع ُمـ اًمِمٕمر 

 11 م اه وضمٝمفيمرا قمكم اإلُم٤مم  ذم ومْمؾ أمحد اسمـ طمٜمٌؾُم٘مقًم٦م ًممُم٤مم 

 13 ُم٘مدُم٦م اعمٕمتٜمل سم٤مًمٙمت٤مب

 15 قمٛمؾ ظم٤مدم اًمٙمت٤مب

 17 اري وتشؿؾ:ـغؿترمجة احلاؽظ أمحد بـ اـصديؼ اـ

 19 اؾمٛمف وٟمًٌف ويمٜمٞمتف

 21 ٟمِم٠مشمف وُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 22 أؿمٝمر ؿمٞمقظمف

 31 أؿمٝمر شمالُمٞمذه

 32 أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف
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 47 ُمروف وووم٤مشمف

 49 (ؽتح ادؾؽ اـعظكص ؿتاب )

 ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب

 ؾمٜمد اعم١مًمػ حلدي٨م أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م

 ًالم اهلروي وهؿ:رواة احلدي٨م قمـ أيب اًمّمٚم٧م قمٌداًم

 ٤مقمٞمؾـرواي٦م حمٛمد سمـ إؾمٛم -1

 رواي٦م حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ -2

 رواي٦م احلًـ سمـ قمكم وحمٛمد سمـ اًمّم٤ميغ -4و3

 رواي٦م إؾمح٤مق سمـ احلًـ احلريب -5

 رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ إٟم٤ٌمري -6

 رواي٦م احلًلم سمـ اًمٗمٝمؿ -7

ٌَؾ حي ٞمك سمـ ُمٕملم واحلـ٤ميمؿ واًمًـٛمرىمٜمدي وسمٞمـ٤من شمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ ىِم

 ذًمؽ ُمـ شمًٕم٦م وضمقه:

 : ُمدار صح٦م احلدي٨م قمغم اًمْمٌط واًمٕمداًم٦م. ؿسؾؽ األولـاـ

 :  ؿسؾؽ اـثاينـاـ

 يمقن أهؾ احلدي٨م صححقا عمـ مل يٌٚمٖمقا رشم٦ٌم قمٌداًمًالم اهلروي
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 ٤مذج ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ممـ وصٗمقا سم٤مًمٙمذب، ُمٜمٝمؿ:ـٟمٛم

 قمٞمؾ سمـ أيب أويس٤مـإؾمٛم -1

 ٤ملـأؾمٞمد سمـ زيد اجلٛم -2

 احلًـ سمـ ُمدرك اًمًدود -3

 أمحد سمـ قمٞمًك سمـ طم٤ًمن اعمٍمي -4

: أنا احلدي٨م ي٘مقى سم٤معمت٤مسمٕم٤مت واًمِمـقاهد، وممــ شمـ٤مسمع ؿسؾؽ اـثاـثـاـ

 قمٌداًمًالم اهلروي قمغم رواي٦م هذا احلدي٨م:

 75 حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي -1

 76 ٛمد اًمٗم٘مٞمفضمٕمٗمر سمـ حم -2

 77 ٤مقمٞمؾ سمـ جم٤مًمدـقمٛمر سمـ إؾمٛم -3

 78 أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اجلرضم٤مين -4

 79 إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمرازي -5

 79 رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م -6

 81 ُمقؾمك سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري -7

 81 اشدَ حمٛمقد سمـ ظِم  -8

 81 احلًـ سمـ قمكم سمـ راؿمد -9
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 81 أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾَمالم -11

 81 ي٨م ُمت٤مسمٕم٤مت أظمرى ًمٚمحد

 84 اعمًٚمؽ اًمراسمع: شمّمحٞمح احلدي٨م سم٤مًمِمقاهد اعمٕمٜمقي٦م، وُمٜمٝم٤م:

 87 طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس )قمكم قمت٦ٌم قمٚمٛمل( -1

 87 طمدي٨م أيب ذر )قمكم سم٤مب قمٚمٛمل وُمٌلم ُٕمتل..( -2

طمدي٨م زيد سمـ أيب أورم )واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م أظمرشمؽ إٓ ًمٜمٗمزـ،  -3

 وأٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون..(
88 

 89 ٚمٛمٜمل رؾمقل اه أًمػ سم٤مب..(طمدي٨م قمكم )قم -4

 89 طمدي٨م قمكم )ي٤م قمكم، إنا اه أُمرين أن أدٟمٞمؽ وأقمٚمٛمؽ ..( -5

 91 ا(طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس)أنا اًمٜمٌل قمٝمد إمم قمكم ؾمٌٕملم قمٝمدً  -6

 93 (..طمدي٨م قمكم )يمٜم٧م إذا ؾم٠مًم٧م رؾمقل اه أٟم٠ٌمين، وإذا ؾمٙم٧م -7

 94 (..ىًم٤مطمدي٨م أيب إؾمح٤مق )يم٤من قمكم أوًمٜم٤م يم٤من سم٤مًمرؾمقل حلق -8

 95 طمدي٨م قمكم ودقم٤مء اًمرؾمقل ًمف قمٜمد ُم٤م سمٕمثف ىم٤موٞم٤م قمغم اًمٞمٛمـ -9

 95 ٤مذج ممـ صحح هلؿ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ممـ وٕمٗمقا، ُمٜمٝمؿ: ـٟمٛم

 95 احلًـ سمـ ذيمقان -1

 96 ٤مدـٛمـٟمٕمٞمؿ سمـ طم -2
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 96 قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس -3

 97 أومٚمح سمـ ؾمٕمٞمد -4

 97 ىمٓمـ سمـ ٟمًػم -5

 98 ٤منـطمريز سمـ قمثٛم -6

 98 قمٌداًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق -7

 111 : يمقن احلدي٨م ًمف خمرضم٤من آظمران مه٤م:ؿسؾؽ اخلامسـاـ

 اعمخرج إول: ُمـ رواي٦م اًمّمٜم٤مسمحل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 شمّمحٞمح اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ًمٚمحدي٨م وُمٜم٤مىمِمتف ومٞمف

 رواة طمدي٨م اًم٤ٌمب قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:

 أيب ـم٤مًم٥م احلًلم سمـ قمكم سمـ -1

 إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م -2

 قم٤مُمر اًمِمٕمٌل -3

 ُمٜم٤مىمِم٦م طمقل شمْمٕمٞمػ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ

 : ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداه اعمخرج اًمث٤مين

 : ؿسؾؽ اـسادسـاـ

 خ٤مرج طمٙمؿ سمّمح٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اٟمٗمرادهـًمٚمحدي٨م صمالصم٦م ُم
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 اـصػحة ادقضقع

 شمّمحٞمح احل٤مومظ اًمًٞمقـمل حلدي٨م اًم٤ٌمب

ـ احلدي٨م عمـ٤م ىمٞمـؾ ذم رضم٤مًمـف، ومـ٢من احلـدي٨م  سابعؿسؾؽ اــاـ  ً : ًمق طُم

ـَ  ًَ  ٛمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد إمم اًمّمح٦مـيرشم٘مل سم٤مًم احلَ

جٛمققمٝم٤م ـ: ًمق ُوٕم ػ احلـدي٨م سمٙمـؾ ـمرىمـف، ًمٙمـ٤من ُمـ ؿسؾؽ اـثامــاـ

 يرشم٘مل إمم اًمّمح٦م: ًمٙمثرة ـمرىمف

، يرشم٘مـل  ٤مري ي٘مرر أنا احلدي٨م اًمذي رواشمـف ومـٞمٝمؿ وـٕمػ ىمريـ٥مـاًمٖمٛم

 ٤م ًمِمديد اًمْمٕمػ اعمٜمٙمرظمالومً  ، إمم اًمّمحٞمح سمٓمرىمف

 : ؿسؾؽ اـتاسعـاـ

 ومٛمـ ذًمؽ: : ُمٓم٤مسم٘م٦م احلدي٨م ًمقاىمع قمٚمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 أوٓ: ؿمٝم٤مدة اًمرؾمقل صغم اه قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ، ُمثؾ ىمقًمف ومٞمف:

 ٤مـوأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمٛمً  ٤م،ـوأيمثرهؿ قمٚمٛمً  ٤م،ـؾمٚمٛمً أىمدم اًمٜم٤مس  * قمكمي 

 ..شمًٕم٦م أضمزاء وم٠مقمٓمل قمكمي  ،ىمًٛم٧م احلٙمٛم٦م قمنمة أضمزاء *

 وهنٚمتف هنال ٤م،ًم٘مد ذسم٧م اًمٕمٚمؿ ذسمً  ،ًمٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م احلًـ *

 أىم٣م أُمتل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م *

 أقمٚمؿ أُمتل ُمـ سمٕمدي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م* 

 ومٛمٜمٝمؿ: : ؿمٝم٤مدة اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٚمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ثاكقا:
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 اـصػحة ادقضقع

 ؿمٝم٤مدة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -1

 ؿمٝم٤مدة قمٌداه سمـ ُمًٕمقد -2

 ؿمٝم٤مدة قمٌداه سمـ قم٤ٌمس -3

 ؿمٝم٤مدة أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م  -4

 ؿمٝم٤مدة ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م -5

 ؿمٝم٤مدة قمٌداه سمـ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م -6

 ؿمٝم٤مدة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من -7

 ٛمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦مـؿمٝم٤مدة ضم -8

 ؿمٝم٤مدة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٜمٗمًف -9

 ؿمٝم٤مدة احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -11

 : ؿمٝم٤مدة اًمت٤مسمٕملم سمٕمٚمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٛمٜمٝمؿ:ثاـثا

 ؿمٝم٤مدة ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م -1

 ؿمٝم٤مدة قمٓم٤مء -2

 ؿمٝم٤مدة احلًـ اًمٌٍمي -3

 ؿمٝم٤مدة ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ -4

 ٛمزةـؿمٝم٤مدة رضار سمـ طم -5



 فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم عيل   

   (317)    

 

 اـصػحة ادقضقع

 ٛمٓم٤مقمـ اًمتل وضمٝم٧م حلدي٨م اًم٤ٌمب، وومٞمف:ـومّمؾ ذم رد اًم

 ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ وٕمػ احلدي٨م ًمتِمٞمع قمٌداًمًالم اهلروي -1

 اًمٙمالم قمغم رواي٦م اًمـٛمٌتدع اًمداقمل ًمٌدقمتف

 ًمٙمذب اهلروي وٟمٙم٤مرة طمديثف: ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ وٕمػ احلدي٨م  -2

 قمٌداًمًالم اهلروي مل يتٗمرد سم٤محلدي٨م

 اًمتل وٕمٗمقا ًمروايتٝمؿ طمدي٨م اًمٓمػماًمرواة 

 اًمرواة اًمتل وٕمٗمقا ًمروايتٝمؿ طمدي٨م اًم٤ٌمب

 دمريح اًمدارىمٓمٜمل ًمٕمٌداًمًالم اهلروي واًمرد قمٚمٞمف

 هدم إصقل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أرسم٤مهب٤م شمْمٕمٞمػ طمدي٨م اًم٤ٌمب سم٤مجلٛمٚم٦م

 هدم إصقل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أرسم٤مهب٤م شمْمٕمٞمػ طمدي٨م اًم٤ٌمب سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 ُمٜم٤مىمِم٦م حلٙمؿ اًمٜمقوي قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع

 ٛم٦مـاخل٤مشم

 ُمراضمع اًمٙمت٤مب

 ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م

 ٛمحتقي٤متـاًم

 


